




هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  نتم 

: هدنسیون

عفرا مظاک 

: یپاچ رشان 

یناشاک ضیف 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  7نتم 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

مجرتم 9همدقم 

هفیحص 21نایوار 

: َلاَقف ِهیَلَع  ِءاَنَّثلَاو  َّلََجوَّزَع  ِهِّلل  ِدیمحَّتلِاب  َأََدب  ِءاعُّدلِاب  َأَدَتبا  اَِذا  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِِهئاعُد  نِم  َناک  َو  ( 1)22

ِِهلآ َو  ِهْیَلَع  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِهاَلّصلا  ِیف  ِدیِمْحّتلا ، اَذَه  َدَْعب  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 2)30

ٍبّرَقُم ٍکَلَم  ّلُک  َو  ِشْرَْعلا  ِهَلَمَح  یَلَع  ِهاَلّصلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 3)34

ْمِهِیقّدَصُم َو  ِلُسّرلا  ِعاَبَْتأ  یَلَع  ِهاَلّصلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 4)40

ِهِتَیَالَو ِلْهَِأل  ِهِسْفَِنل و  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 5)46

ِءاَسَْملا َو  ِحاَبّصلا  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 6)50

ِبْرَْکلا َدْنِع  َو  ٌهِّملُم  ِِهب ، َْتلََزن  َْوأ  ٌهّمِهُم  َُهل  ْتَضَرَع  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 7)58

ِلاَعْفَْألا ّماَذَم  َو  ِقاَلْخَْألا  ِئّیَس  َو  ِِهراَکَْملا  َنِم  ِهَذاَعِتْسِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 8)62

ُهُلاَلَج ّلَج  ِهّللا  َنِم  ِهَرِفْغَْملا  ِبَلَط  َیِلإ  ِقاَیِتْشِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 9)66

َیلاَعَت ِهّللا  َیِلإ  ِإَجّللا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 10)70

ِرْیَْخلا ِِمتاَوَِخب  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 11)74

َیلاَعَت ِهّللا  َیِلإ  َِهبْوّتلا  ِبَلَط  َو  ِفاَِرتْعِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 12)78

َیلاَعَت ِهّللا  َیِلإ  ِِجئاَوَْحلا  ِبَلَط  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  : نِم َناَک  َو  ( 13)84

ّبِحُی َال  اَم  َنیِِملاّظلا  َنِم  َيأَر  َْوأ  ِهْیَلَع  َيِدُتْعا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 14)90

ٌهّیَِلب َْوأ  ٌبْرَک  ِِهب  َلََزن  َْوأ  َضِرَم  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 15)96

ِِهبوُیُع ْنَع  ِوْفَْعلا  ِبَلَط  ِیف  َعّرَضَت  َْوأ  ِِهبُونُذ ، ْنِم  َلاَقَتْسا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  (16)100

َنِم ِهِلیِبَس  َفاَلِخ  یَقّتلا  َنِم  اَِنب  ْکُلْسا  َو  ِهِتَیاَوَغ ، ّدِض  يَوْقّْتلا  َنِم  َانْدّوَز  َو  ِهَِتلاَلَض ، ِلْثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنْعِتَْمأ  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدّمَحُم  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُهَْرِثإ  اّنَع  ْعَْطقا  َو  ُهَرْهَظ ، اَنّلَو  َو  ُهَرْتَخ ، اَنِفْکا  َو  َکِتَیاَعِر ، ِنْسُِحب  ُهْنِم  اَنْمِصْعا  َو  َِکئاَدْعَأ ، ِضْعَِبب  اّنَع  ُهْلَغْشا  َو  ِِهلآ ، َو  ٍدّمَحُم  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُهُقُتَْفی  َال  ًاتِمْصُم  ًامْدَر  َو  ُهُکِتَْهی ، َال  ًارْتِس  ُهَنَْیب  َو  اَنَنَْیب  ْلَعْجا  َو  َکِتّبَحَم ، ِیف  اَِنبوءُِدب  ُهْتِبْکا  َو  َِکتَداَبِِعب ، اّنَع  ُهْأَسْخا  ّمُهّللا  .اَنَْیِلإ  َهّرَک  اَم  اَنْیَلَع  َلُقْثَی  ْنَأ  َْوأ  اََنل ، َنّسَح  اَم  َانَدْنِع  َنُسْحَی  ْنَأ  َْوأ  َکِتَیِصْعَِمب ، اَِنناَِهتْما  َو  َکِتَعاَط ، ْنَع  اَِنلاَلِْضإ  ِیف  ُهَسَْفن  َعِمْطُی  ْنَأ  َو  .ِهِِدیاَصَم  َو  ِِهروُرُغ  َو  ِهِدیِعاَوَم  َو  ِهِّیناَمَِأب  ِهَقّثلا  َنِم  َو  ِهِِدیاَکَم ، َو  ِهِدْیَک  َو  ِمیِجّرلا  ِناَطْیّشلا  ِتاَغََزن  ْنِم  َِکب  ُذوَُعن  اِّنإ  ّمُهّللا  ِهِدْیَک ، َو  ِِهَتواَدَع  ْنِم  َو  ُهْنِم  َذاَعَتْساَف  ُناَطْیّشلا  َرِکُذ  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 17)

ُهُبَلْطَم َُهل  َلّجُع  َْوأ  ُرَذْحَی ، اَم  ُهْنَع  َِعفُد  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 18)116

ِبْدَْجلا َدَْعب  ِءاَقِْستْسِالا  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد ، ْنِم  َناَک  َو  ( 19)118

ِلاَعْفَْألا ّیِضْرَم  َو  ِقاَلْخَْألا  ِِمراَکَم  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 20)122

اَیاَطَْخلا ُهْتّمََهأ  َو  ٌرَْمأ  َُهنَزَح  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 21)136

ِروُمُْألا ِرّسَعَت  َو  ِدْهَْجلا  َو  ِهّدّشلا  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 22)142

اَهَرْکُش َو  َهَِیفاَْعلا  َهّللا  َلَأَس  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 23)150

ُماَلّسلا اَمِهْیَلَع  ِهْیََوبَِأل  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 24)156

ُماَلّسلا ُمِهْیَلَع  ِهِْدلُِول  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 25)162

ْمُهَرَکَذ اَِذإ  ِِهئاَِیلَْوأ  َو  ِِهناَریِِجل  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 26)168

ِروُغّثلا ِلْهَِأل  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 27)172

ّلَج َو  ّزَع  ِهّللا  َیِلإ  ًاعّزَفَتُم  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 28)182

ُقْزّرلا ِهْیَلَع  َرّتُق  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 29)186

ِنْیّدلا ِءاَضَق  یَلَع  َِهنوُعَْملا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 30)188

اَِهبَلَط َو  َِهبْوّتلا  ِرْکِذ  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 31)192

ِْبنّذلِاب ِفاَِرتْعِالا  ِیف  ِهِسْفَِنل  ِلْیّللا  ِهاَلَص  ْنِم  ِغاَرَْفلا  َدَْعب  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 32)202

ِهَراَخِتْسِالا ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک ، َو  ( 33)214

ٍْبنَِذب ٍهَحیِضَِفب  یًلَتْبُم  َيأَر  َْوأ  َِیلُْتبا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 34)216
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ٍْبنَِذب ٍهَحیِضَِفب  یًلَتْبُم  َيأَر  َْوأ  َِیلُْتبا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 34)216

اَْینّدلا ِباَحْصَأ  َیِلإ  َرََظن  اَِذإ  اَضّرلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 35)220

ِدْعّرلا َتْوَص  َعِمَس  َو  ِقْرَْبلا  َو  ِباَحّسلا  َیِلإ  َرََظن  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 36)224

ِرْکّشلا ِهَیِدَْأت  ْنَع  ِریِصْقّتلِاب  َفَرَتْعا  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 37)228

ِراّنلا َنِم  ِهِتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف  َو  ْمِِهقوُقُح  ِیف  ِریِصْقّتلا  َنِم  َو  ِداَبِْعلا  ِتاَعِبَت  ْنِم  ِراَذِتْعِالا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 38)234

ِهَمْحّرلا َو  ِوْفَْعلا  ِبَلَط  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 39)236

َتْوَْملا َرَکَذ  َْوأ  ٌتّیَم ، ِهَْیِلإ  َیِعُن  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 40)242

ِهَیاَقِْولا َو  ِرْتّسلا  ِبَلَط  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 41)244

ِنآْرُْقلا ِمْتَخ  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 42)246

ِلاَلِْهلا َیِلإ  َرََظن  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 43)258

َناَضَمَر ُرْهَش  َلَخَد  اَِذإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 44)262

َناَضَمَر ِرْهَش  ِعاََدو  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 45)272

: َلاََقف ِهَعُمُْجلا ، ِمَْوی  ِیف  َو  َهَلْبِْقلا ، َلَبْقَتْسا  ُّمث  ًاِمئاَق  َماَق  ِِهتاَلَص  ْنِم  َفَرَْصنا  اَِذإ  رْطِْفلا ، ِمَْوی  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 46)290

َهَفَرَع ِمَْوی  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 47)298

ِهَعُمُْجلا َمَْوی  َو  یَحْضَْألا  َمَْوی  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 48)330

ْمِهِسَْأب ّدَر  َو  ِءاَدْعَْألا ، ِدْیَک  ِعاَفِد  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  (49)342

ِهَبْهّرلا ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 50)350

َِهناَکِتْسِالا َو  ِعّرَضّتلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 51)354

َیلاَعَت ِهّللا  یَلَع  ِحاَْحلِْإلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 52)360

ّلَج َو  ّزَع  ِهِّلل  ِلّلَذّتلا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 53)366

ِموُمُْهلا ِفاَشْکِتْسا  ِیف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِِهئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 54)370

374همتاخ

زکرم 375هرابرد 
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هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  نتم 

باتک تاصخشم 

.ق 94  - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  هسانشرس : 

یبرع یسراف -   . هیداجس هفیحص  يدادرارق :  ناونع 

.عفرا مظاک  مجرتم  (ع ؛]) نیسح نب  یلع  / ] هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  نتم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 یناشاک ، ضیف  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص  368 يرهاظ :  تاصخشم 

( مشش پاچ  ) لایر  100000 978-964-403-085-7 ؛  لایر :   25000 کباش : 

.یبرع یسراف -  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.1392 مشش :  پاچ  تشاددای : 

.هیداجس هکرابم  هفیحص  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.هیداجس هکرابم  هفیحص  دلج :  يور  ناونع 

اهاعد عوضوم : 

مجرتم  -، 1323 مظاک ، دیس  عفرا ، هدوزفا :  هسانش 

ع8 ص3041 1386ص  / BP267/1 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/772 ییوید :  يدنب  هدر 

1274349 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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مجرتم همدقم 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

مجرتم همدقم 

ای َکیَدـَل ، َنیّـصاخلا  َِکتَّصاخ  نِم  َکیَلَع َو  َنّیِلاّدـلا  َِکتادُـه  َکَیِلا َو  َنیِعاّدـلا  َِکئاعُد  نِم  انلَعجاَو  .ِِهلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 
.َنیمِحاّرلا َمَحرَا 

یمدآ ریمـض  ترطف و  زا  ییوجادخ  لثم  تسرد  تسا و  شیاین  اعد و  دوش ، یم  بوسحم  ناسنا  ياهزاین  ءزج  هک  یمهم  لئاسم  زا 
.دریگ یم  همشچرس 

میوش و یم  وربور  اهنآ  توافتم  موسر  ننس و  نوگانوگ و  نایدا  فلتخم و  ياه  تلم  اب  یکاخ ، هرک  نیا  رد  تحایس  ریس و  ماگنه 
ادج اعد  زا  شمدرم  هک  میبای  یمن  ار  ایند  ياج  چیه  دنراد و  صوصخم  ياهاعد  راکذا و  داروا و  دوخ  يارب  مادـکره  هک  مینیب  یم 

.دنناوخ یم  اعد  دنتفا و  یم  كاخ  هب  دق  مامت  اب  ناشدباعم  رد  دنتسرپ ، یم  تب  هک  اهنآ  یتح  .دنشاب  زاین  یب  نآ  زا  و 

مییامن اعد  یسک  هچ  ربارب  رد  مینک و  اعد  هنوگچ  هک  تسه  وگتفگ  نیا  ياج  یلو  تسام ، يرطف  يّدج و  تاکن  ءزج  اعد  نیاربانب 
!؟ تسا مادک  اعد  حیحص  ریسم  و 

هب طوسبم  روط  هب  هدیسر  ام  يارب  شیمارگ  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قیرط  زا  هک  ییاهاعد  نیماضم و  رد 
.تساهنآ هلمج  زا  هیداجس  هلماک  هفیحص  هدش و  هداد  خساپ  تالاوئس ، نیا 

: دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اعد  هب  نتخادرپ  ترورض  موزل و  هرابرد 

نم راگدرورپ  دشابن  ناتیاعد  رگا  وگب  ، (1)« مُکؤاعُد َول ال  ّیِبَر  مُِکب  اؤَبعَیام  ُلق  »

3 ص :
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.درادن امش  هب  ییانتعا 

ارم هدومرف : ناـتراگدرورپ  »(1) و  َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنولُخدَیَـس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتـسَی  َنیذَّلا  َّنِا  مَُکل  بِجَتـسَا  ِینوُعُدا  مُکُّبَر  َلاـق  «َو 
.دش دنهاوخ  دراو  مّنهج  هب  يراوخ  هب  هدنزرو  ربک  نم  ندیتسرپ  زا  هک  یناسک  منک  نات  تباجا  ات  دیناوخب 

اؤَبعَی ام  ُلق   » یلاعَت ِِهلوَِقل  ُعَمـسَت  امَا  ءاعُّدلا  َلاق : ِءاعَّدلا  َهَرثَک  وَا  ُلَضفَا  ِهَءارَقلا  َهَرثَک  َّنِا  : » دش لاوئـس  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا 
؟ ندناوخ اعد  دایز  ای  تسا  رتهب  ندناوخ  نآرق  دایز  ایآ  ، (2)« مُِکب

هب نم  راگدرورپ  دـشابن  ناتیاعد  رگا  وگب  مِکب » اؤَبعَی  ام  ُلق  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  يا  هدینـشن  ایآ  ندـناوخ ، اـعد  دومرف :
.درادن ییانتعا  امش 

ِیتَداـبِع نَع  َنوُِربکَتـسَی  َنیذَّلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  مـالک  روظنم  دـیامرف  یم  رگید  هیآ  نییبـت  ریـسفت و  رد  یمارگ  ناـمه 
« َنیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس 

.دشاب یم  اعد  تدابع  نیرترب  هک  تساعد   (3)« ُءاعُّدلا ِهَدابِعلا  ُلَضفَا  َءاعُّدلا َو  َوُه  »

ِتاواـمَّسلا ُرُون  ِنیِّدـلا َو  ُدوُـمَع  ِنِمُؤـملا و  ُحالِـس  ُءاعُّدـلا  : » دوـمرف یم  اـعد  شزرا  هراـبرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
.تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  نید و  نوتس  نمؤم و  هحلسا  اعد   (4)« ِضرألاَو

دشاب راگدرورپ  اب  شیاین  اعد و  لها  لاح  همه  رد  هکلب  دورن  اعد  غارس  يراتفرگ  رارطضا و  عقاوم  رد  طقف  ناسنا  هک  تسابیز  هچ  و 
(5)« ًاّرَتغُم َضَرعأ  ٌءاخَر  َُهلان  نِا  ًاّرَطضُم َو  اعَد  ٌءالَب  َُهباصأ  نِا  ...نَّمِم  نکَتال  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هکنانچمه 
زا دیـسر  وا  هب  یتحار  یـشوخ و  رگا  درادرب و  اعد  هب  تسد  يراچان  زا  دروآ  يور  ییالب  یتخـس و  وا  هب  رگا  هک  شاـبم  ناـنآ  زا  و 

! دنادرگرب ور  دنوادخ  زا  رورغ  تلفغ و  يور 
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دراد هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ  دراد *** هگن  اعد  لها  بناج  هکنآ  ره 

دراد هگن  انشآ  نخس  انشآ  هک  تسود *** ترضحب  رگم  مییوگن  تسود  ثیدح 

دراد هگن  اعد  تسد  ود  هب  تا  هتشرف  ياپ *** دزغلب  رگ  هک  نک  نانچ  شاعم  الد 

دراد هگن  ات  هتشر  رس  راد  هاگن  دنویپ *** دلسگن  قوشعم  هک  تساوه  ترگ 

دراد هگن  ادخ  دزیخ  هچ  هدنب  تسد  ز  تفگب *** راد  هاگن  ار  ملد  هک  شمتفگ  وچ 

دراد هگن  افو  رهم و  تبحص  قح  هک  يرای *** نآ  يادف  مناج  لد و  رز و  رس و 

دراد هگن  ابص  میسن  راگدای  هب  ظفاح *** ات  تساجک  تراذگ  هار  رابغ 

دنک بلط  دنوادخ  زا  ار  يزیچ  هچ  دنادب  هکنیا  دـشاب و  یم  اعد  رد  بدا  تسا ، مزال  نآ  تیاعر  اعد ، ماگنه  رد  هک  یتاکن  زا  یکی 
.دیامن مادختسا  هبترم  نیا  رد  ار  یتارابع  هچ  و 

نایب رد  اما  میناد  یم  ای  مینک و  بلط  ادـخ  زا  اعد  تباجتـسا  تقو  شیاـین و  هماـگنه  رد  ار  ییاـهزیچ  هچ  میناد  یمن  اـی  اـم  ًـالومعم 
.میناوتان شیوخ  ینورد  تساوخ 

تهج ار  ییاهزیچ  هچ  هکنیا  ندرک و  اعد  هقیرط  دنا و  هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  نشور  قیقد و  رایسب  مالـسلا  مهیلع  ام  موصعم  ناربهر 
.دنا هتخومآ  ام  هب  ار  میئامن  تلئسم  قح  ترضح  زا  شیوخ  ترخآ  ایند و  تداعس 

ُرِظَتنَت الَف  ِءاعُّدلا  ِطرَِشب  ِتأت  َمل  نِاَف  ِءاعُّدلا  َبادآ  ظَفِحا  : » دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1)« َهباجِالا

.شابم نآ  تباجتسا  رظتنم  يدرکن ، تیاعر  ار  اعد  طرش  رگا  نک و  تظفاحم  ار  اعد  بادآ 

هچ شیوخ  يادـخ  هب  هک  دـنا  هتـسناد  بوخ  دـنا و  هدرب  راـک  هب  اـهاعد  رد  ییاـبیز  نحل  هچ  ناـیمارگ  نآ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  و 
.دنیامن اضاقت  راگدرورپ  ترضح  زا  تسا  نینمؤم  دوخ و  ترخآ  ایند و  ریخ  نّمضتم  هک  ار  ییاهزیچ  هچ  دنیوگب و 

دـنزومایب و ناشناتـسود  هب  ار  اعد  بادآ  ات  دـنتفای  يرتشیب  تصرف  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناـیم  رد 
راهچ هاجنپ و  رب  لمتـشم  هک  هیداجـس  هفیحـص  .دـنراذگب  تقیقح  نابلاط  تفرعم و  لها  رایتخا  رد  اـعد  بلاـق  رد  ار  یهلا  فراـعم 

.تسا یمارگ  نآ  زا  هدنام  ياجب  دنمشزرا  ردقنارگ و  راثآ  زا  یکی  تساعد 

: تسا تقد  لمأت و  لباق  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  فیرش  باتک  نیا  رد  دنچ  یتاکن 

دوش و یم  هدید  دحوم  دیحوت و  تیهام  نییبت  باتک  نیا  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  .تسا  راوتـسا  دحوم  دـیحوت و  روحم  ود  رب  هفیحـص  - 1
.تسا مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد  دیدرت  یب  دور  یم  الاب  تسا و  دعاص  اعد  یلو  هدش  لزان  نآرق  هک  دوش  یم  هتفگ  رگا 

نآ رد  هک  تخاس  یبارحم  شیاهاعد  اب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تسا ؛ سفن  تخانـش  نید و  مهف  يارب  یباتک  هفیحـص  - 2
مهیلع دـمحم  لآ  رویز  ار  هفیحـص  مان  هک  تسین  تهج  یب  دزادرپ و  یم  شراـگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  تداـبع و  هب  ناملـسم  ناـسنا 

.دندیمان مالسلا 

هب تقد  اـب  دراد ؛ یم  او  تـکرح  هـب  ار  یمدآ  ناـج  لد و  ینورد و  تاـساسحا  هفیحـص  ياـهاعد  رد  مالـسلا  هـیلع  داجـس  ماـما  - 3
يادن هب  هفیحص  ياهاعد  نیماضم 

6 ص :
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.میرب یم  یپ  شترضح  نورد  ياوجن  نادجو و 

هچ هک  دید  دهاوخ  دنک  نآ  ياهاعد  تارابع  رد  یتقد  كدنا  هکره  دوب و  نارادایند  نابلطایند و  هیلع  یشورخ  هیداجس  هفیحص  - 4
.دننک یم  هولج  تسپ  رادقم و  یب  نارادمایند  هزادنا 

وا دندرک و  غیرد  ترضح  نآ  زا  ار  تاناکما  هنوگ  همه  نایوما  هک  تفای  روهظ  یلاح  رد  يرجه  لوا  نرق  رد  هیداجـس  هفیحـص  - 5
دیواج ياهراکهاش  ردـص  رد  قیمع  ینایب  تردـق  اوتحم و  ظاحل  هب  باتک  نیا  اما  دنتـشاد  زاب  یگنهرف  یملع و  ياه  تیلاـعف  زا  ار 

.دش ناناملسم  تاهابم  راختفا و  بجوم  تفرگ و  رارق  يرشب 

تسا هدوب  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  دشاب  تباجتسا  هب  نورقم  هکنآ  يارب  اهاعد  یمامت  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هویـش  - 6
مالسلا هیلع  قداص  ماما  شراوگرزب  دنزرف  هکنانچمه  دوش ، یم  هدید  تاولـص  رکذ  یمارگ  نآ  ياهاعد  يالبال  رد  ءانثتـسا  نودب  و 

ٌهَجاح َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  َتناک  نَم  : » دیامرف یم  هدرک  يرپس  شماقم  الاو  دج  رـضحم  رد  یگلاس  هدزای  ات  ار  شا  یناوجون  نارود  هک 
َلَبقَی نَا  نِم  ُمَرکَأ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِاَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهالَّصلِاب  ُِمتخَی  َُّمث  ُهَتَجاـح ، ُلَأـسَی  َُّمث  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهـالَّصلِاب  أَدـبَیلَف 

(1)« ُهنَع ُبَجَحتال  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهولَّصلا  َِتناک  ِذا  َطَسَولا  َعَدَی  ِنیَفَرَّطلا َو 

تجاح هاگنآ  دتـسرف و  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  ادـتبا  دـهاوخ  یم  ار  یتجاح  لالج  تزع و  بحاـص  دـنوادخ  زا  سکره 
نآ زا  رتراوگرزب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دناسرب ، نایاپ  هب  شلآ  دمحم و  رب  تاولص  اب  ار  اعد  سپـس  دنک و  بلط  ار  شیوخ 
در راگدرورپ  يوس  زا  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هکنآ  هچ  .دـنک  اهر  ار  نآ  طسو  دـیامرف  باجتـسم  ار  اعد  نیفرط  هک  تسا 

.ددرگ یمن 

(2)« ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  یّلَُصی  یّتَح  ِءامَّسلا  ِنَع  ٌبوُجحَم  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یَعُدی  ِءاعُد  ُّلُک  : » دومرف ومه  و 
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دمحم لآ  دـمحم و  رب  هک  هاگنآ  ات  دور  یمن  الاب  تسا و  باـجح  رد  دوش  هدـناوخ  لـجوّزع  دـنوادخ  نآ  ببـس  هب  هک  ییاـعد  ره 
.دوش هداتسرف  دورد 

دیواج هنوگ  نیا  ترضح ، نآ  صالخا  دوبن  رگا  دوش و  یم  هظحالم  اعد  بحاص  رد  هک  تسا  یصولخ  هفیحـص  رگید  یگژیو  - 7
.دش یم  فذح  وحم و  اهنهذ  زا  دنام و  یمن  رادیاپ  و 

دیامن و يزاسکاپ  ادخ  ریغ  زا  ار  لد  هناخ  دیاب  دوش  اعد  ندناوخ  لوغـشم  دنک و  زاین  زار و  شیوخ  يادخ  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
هب کسمتم  ار  دوخ  هک  تجاح  هچ  سپ  دشاب  یم  راگدرورپ  تردق  تسد  رد  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  دشاب  هتشاد  رواب 

.تسا دنمزاین  جاتحم و  دوخ  دورب  سکره  غارس  کش  یب  هک  ارچ  دنک ، ملاع  نیا  فیعض  تادوجوم 

ندناوخ اعد  زا  ار  دوخ  هزیگنا  هک  دنتسه  ماقم  نیا  رد  یضعب  دراد ؛ یبتارم  دارفا  تخانش  كرد و  توافت  رطاخ  هب  اعد  رد  صالخا 
ياهرـصق ناملغ و  روح و  هب  ندیـسر  دـصق  هب  لامعا  باـقع  باوث و  هب  هجوت  اـب  دـننک و  كاـپ  يویند  يداـم و  دـصاقم  تهج  هب 

يورخا باوث  هک  ییاعد  ره  دننک و  یم  وجتسج  اعد  ياهباتک  رد  تلع  نیمه  هب  دنناوخ و  یم  اعد  خزود  باذع  زا  سرت  ترخآ و 
.دننک یم  باختنا  تشاد  يرتشیب 

سنُا دوبعم و  اب  طابترا  يرارقرب  تهج  طقف  هکلب  منهج ، شتآ  زا  سرت  ای  تشهب و  هب  نتفر  عمط  نودـب  هداهن و  رتارف  ار  اپ  یخرب  و 
.دنناگدازآ رارحا و  هرگ  نیا  هک  دنناوخ  یم  اعد  شترضح  اب 

ِهَدابِعِلل ًالهَا  َُکتدَجَو  َلب  َِکتَّنَج  ِیف  ًاعَمَط  َكِران َو ال  نِم  ًافوَخ  َُکتدَـبَع  ام  یهِلا  : » تشاد یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
راوازـس هتـسیاش و  ار  وت  هکلب  مدرکن  تداـبع  تتـشهب  هب  نتفر  دـیما  هب  اـی  تشتآ و  زا  سرت  تلع  هب  ار  وـت  اراـگدرورپ  َُکتدَـبَعَف ،»

.متخادرپ تتدابع  هب  متفای و  یگدنب 

تسا نیا  هن  نآ و  هن  ام  دوصقم  تیاغ  تسا *** نیرب  دلخ  روح و  لصو  همه  دصق 
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نیرتشیب دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  زا  سپ  هفیحـص  رـسارس  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دنراد  هجوت  هدنناوخ  ناتـسود  - 8
لیاذر رـش  زا  و  هتخادرپ ، مهم  هلئـسم  نیا  هب  هژیو  روـط  هب  متـشه  ياـعد  رد  هکنآ  رب  هفاـضا  تـسا ، راـگدرورپ  هـب  هذاعتـسا  شرکذ 

! تسا هدرب  هانپ  دنوادخ  هب  ناطیش  یقالخا و 

ریخ مناوخب و  مزامن  ره  زا  دعب  هک  دـیهد  شزومآ  نم  هب  ییاعد  نم  ياقآ  هک  تشون  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يارب  میهاربا  نبدـمحم 
؟ دشاب هتشاد  رب  رد  ار  ترخآ  ایند و 

اهنِم ُِعنَتمَیال  ِیتَّلا  َُکتَردـُق  ُماُرتال َو  یتَّلا  َِکتَّزِع  میرَکلا َو  َکِـهجَِوب  ُذوُعَا  : » وگب زاـمن  ره  زا  سپ  تشون  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ددرگن و تسس  هک  تتّزع  هب  میرک و  يادخ  يا  وت  هاگرد  هب  مرب  یم  هانپ  ، (1)« اهّلُک ِعاجوألا  ِّرَش  نِم  ِهَرِخآلا َو  اینُّدلا َو  ِّرش  نِم  ٌئیَش 

.دندرگ نآ  يارجا  عنام  دنناوت  یمن  اه  یتحاران  اهدرد و  هلمج  زا  ترخآ  ایند و  ّرش  زا  زیچ  چیه  هک  تتردق  هب 

تادابع هک  اریز  میئامن  یم  تلئسم  ار  هیداجس  هفیحص  ياهاعد  صخالاب  اعد  ندناوخ  رد  قیفوت  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد  و 
.دوب دهاوخ  اوتحم  یب  صقان و  اعد ، نودب  دشاب  هک  شعون  ره  زا 

تذل هک  دننک  یم  ساسحا  دنـشچ  یم  ناشناج  ماک  اب  ار  تاجانم  توالح  دنـشیوخ و  يادـخ  زا  اضاقت  اّنمت و  لاح  رد  هک  یناسک 
رادـقم نآ  زا  شیب  هک  تسا  ییاهنآ  هب  قلعتم  رتشیب  قوش  قوذ و  هجوت و  نیا  دـننارذگ و  یم  ار  دوخ  یگدـنز  تالاح  نیرت  شخب 

عقاو رد  دنهد و  یم  ّتیمها  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  دوخ  لاح  ضرع  تاجانم و  اعد و  لصا  هب  دننک  رکف  شیوخ  يدام  جئاوح  هب  هک 
يزار و قح  ترـضح  اب  دنا  هتـسناوتن  هکنیا  زا  دـننیب و  یم  جاتحم  ار  دوخ  رتشیب  یهلا  هاگرد  هب  عرـضت  هبانا و  طابترا و  يرارقرب  هب 

تاجانم رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدجاسلادیـس  هک  تسا  نامه  ناشلاح  ناـبز  دـنروخ و  یم  هصغ  دنـشاب  هتـشاد  يزاـین 
: دراد یم  هضرع  نیدیرملا 
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نم و يرامیب  يوراد  تسوت و  اب  تاجانم  رد  نم  یلاحـشوخ  یتَعَول » ُدَرب  یتَّلِع َو  ُءاوَد  َكَدـنِع  یتَحار َو  یحوُر َو  َُکتاجانُم  ِیف  «َو 
.تسوت دزن  رد  مناج  شزوس  نیکست  بلق و  یگنشت  جالع 

: هک میراد  یم  هضرع  هدومرف  یم  هبنشراهچ  زور  ياعد  رد  هک  ار  یتارابع  مینک و  یم  ادتقا  یمارگ  نآ  هب  زین  و 

تَمُظَع ُُهتَقاف َو  َکـِتَمحَر  یِلا  تَّدَتـشاَو  ُُهلَمَا  اینُّدـلا  ِیف  ینادـَت  ُُهلَجَا َو  َبَرَتقاَو  ُُهتَلیِح  تَعَطَقناَو  ُُهتَلیِـسَو  تَفُعَـض  نَم  َءاـعُد  َكوُعدَا  »
َنیرِهاّطلا ِیَّطلا  َنِیبّ ِِهتَیب  ِلهَا  یلَع  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  ُُهَتبَوت  َکِـهجَِول  تَُصلَخ  ُُهتَرثَع َو  ُُهتَّلَز َو  تَُرثَک  ُُهتَرـسَح َو  ِهِطیِرفَِتل 

«. َنیمِحاّرلا ُمَحرَا  َتنَا  َکَّنِا  ُهَتَبحُص  ینمِرَحت  الَو  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َهَعافَش  ینقُزراَو 

عفرا مظاکدیس 

هامدادرخ 1379  24 لوالا 1421 - عیبر   10
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هفیحص نایوار 

ِنامعُّنلا ُنبا  ُِّیلَع  یلاخ  ِنَثَّدَـح  َلاق  ُتاـّیَّزلا ، ٍبّاـطَخ  ِنب  َرَمُع  ُنبا  ِهللاُدـبَع  انَّثَّدَـح  َلاـق : ینَـسَحلا ، ٍدَّمَُحم  ُنبُرَفعَج  ِهللاِدـبَع  ُوبَا  انَثَّدَـح 
ُرَفعَج ِهللاِدبَع : ُوبَا  ُقِداّصلا ، ِیَـس  يِدّ َّیَلَع  یلمَا  لاق : َنوُراه ، ِنبا  ِلِّکَوَتُم  ِهیبَا  نَع  یخلَبلا  ُّیِفَقَّثلا  ٍلِّکَوَتُم  ُنبُریَمُع  ینَّثَّدَـح  َلاق : ُمَلعَالا ،

.یّنِم ٍدَهشَِمب  ُمالَّسلا  َنیعَمجَا  مِهیَلَع  ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  یبَا  یلَع  ِنیَسُحلا  ُنب  ُِّیلَع  يّدَج  یلمَا  َلاق : ٍدَّمَُحم ، ُنبا 

نامعن نب  یلع  نم  ییاد  هک  دومن  لقن  تاّیّزلا  باّطخ  نب  رمع  نب  هللادبع  هک  درک  لقن  ام  يارب  ینـسحلا  دمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا 
دومرف و مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نم  ياقآ  هک  دومن  لقن  نوراه  نبا  لـکوتم  شردـپ  زا  یخلب  یفقث  لـکوتم  نبا  ریمع  تفگ : ملعا 

دمحم ماما  مردپ  يارب  نم  روضح  رد  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مّدج  ار  هفیحص  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  متـشون و 
.تشون مردپ  دومرف و  ریرقت  مالسلا  هیلع  رقاب 
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: َلاقَف ِهیَلَع  ِءاَنَّثلاَو  َّلَجَوَّزَع  ِهّلِل  ِدیمحَّتلاِب  َأَدَب  ِءاعُّدلاِب  َأَدَتبا  اَذِا  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِهِئاعُد  نِم  َناک  َو  ( 1)

ُماَهْوَأ ِِهتْعَن  ْنَع  ْتَزَجَع  َو  َنیِرِظاّنلا ، ُراَْصبَأ  ِِهتَیْؤُر  ْنَع  ْتَرُـصَق  يِّذلَا  .ُهَدَْعب  ُنوُکَی  ٍرِخآ  اَِلب  ِرِخآلا  َو  ُهَْلبَق ، َناَک  ٍلّوَأ  اَِلب  ِلّوَْألا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
َال ِِهتّبَحَم ، ِلِیبَس  ِیف  ْمُهَثََعب  َو  ِِهتَداَرِإ ، َقیِرَط  ْمِِهب  َکَلَـس  ُّمث  ًاعاَِرتْخا ، ِِهتّیِـشَم  یَلَع  ْمُهَعَرَتْخا  َو  ًاعاَِدْتبا ، َْقلَْخلا  ِِهتَرْدُِقب  َعَدَْـتبِا  .َنیِفِـصاَْولا 
َال ِِهقْزِر ، ْنِم  ًاموُسْقَم  ًامُوْلعَم  ًاتُوق  ْمُْهنِم  ٍحوُر  ّلُِکل  َلَعَج  َو  ُْهنَع ، ْمُهَرّخَأ  اَم  َیلِإ  ًامّدَقَت  َنوُعیِطَتْسَی  َال  َو  ِْهَیلِإ ، ْمُهَمّدَق  اّمَع  ًاریِخَْأت  َنوُِکلْمَی 

ِْهَیلِإ ُأَّطَخَتَی  ًادوُدْحَم ، ًادَـمَأ  َُهل  َبَصَن  َو  ًاتُوقْوَم ، اًلَجَأ  ِهاَیَْحلا  ِیف  َُهل  َبَرَـض  ُّمث  .ٌدـِئاَز  ْمُْهنِم  َصَقَن  ْنَم  ُدـیِزَی  َال  َو  ٌِصقاَن ، ُهَداَز  ْنَم  ُصُْقنَی 
ِْهَیلِإ َُهبَدَن  اَم  َیلِإ  ُهَضَبَق  ِهِرُمُع ، َباَسِح  َبَعْوَتْسا  َو  ِهَِرثَأ ، یَْصقَأ  َغََلب  اَذِإ  یّتَح  ِهِرْهَد ، ِماَوْعَِأب  ُهُقَهْرَی  َو  ِهِرُمُع ، ِماّیَِأب 
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راگدرورپ دمح 

.دوب دهاوخن  وا  زا  دعب  یسک  تسا و  رخآ  و  هدوبن ، وا  زا  لبق  یسک  تسا و  لّوا  هک  دراد  يراگدرورپ  هب  صاصتخا  دمح 

.دشاب یم  وا  فیصوت  فیرعت و  زا  زجاع  ناگدننک  فیصوت  هشیدنا  تسوا و  تیؤر  زا  ناوتان  اهناسنا ، ناگدید  هک  ییادخ 

ریـسم رد  ار  تادوجوم  سپـس  .دومن  عارتـخا  ار  تاـقولخم  شا  هدارا  اـب  تشاذـگ و  ناـینب  ار  تادوجوم  قلخ  شتردـق  تسد  اـب  وا 
زا ار  دوخ  دنتـسین  رداق  وا  ياه  هدرورپ  تسد  هک  یلاح  رد  .درک  مادختـسا  دوخ  ّتبحم  هار  رد  ار  نانآ  داد و  رارق  شیوخ  تساوخ 

میـسقت نیعم  يزور  هدنز  دوجوم  ره  يارب  هک  ییادخ  .دنهد  رارق  ولج  ار  دوخ  نداتفا  ریخأت  هب  زا  ای  دنزادنا و  ریخأت  هب  ندوب  مّدـقم 
.دنک دایز  يزیچ  هداد  مک  هکنآ  هب  ای  دهاکب و  يزیچ  هداد  دایز  هکنآ  زا  دناوت  یمن  یسک  هدومرف و 

هتساوخ هب  رمع  هدودحم  رد  ات  هداد  رارق  مولعم  ینایاپ  نّیعم و  یتدم  یگدنز  رد  اهنآ  مادکره  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هاگنآ 
وا هب  هک  ییاه  هدعو  هب  هجیتن  رد  دناتـسب و  لامک  مامت و  ار  شرمع  باسح  دریذپ و  نایاپ  شا  یگدـنز  ياهلاس  دـسرب و  دوخ  ياه 

.دوش لئان  خزود  كانسرت  شاداپ  ای  تشهب و  راشرس  رجا  زا  هداد 
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َو ُهُؤاَمْسَأ ، ْتَسّدَقَت  ُْهنِم ، ًالْدَع  یَنْسُْحلِاب ، اُونَـسْحَأ  َنیِّذلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اَِمب  اوُءاَسَأ  َنیِّذلا  َيِزْجَِیل  ِِهباَقِع ، ِروُذْحَم  ْوَأ  ِِهباََوث ، ِرُوفْوَم  ْنِم 
ِِهنَنِم ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْـمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذـّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  .َنُولَأُْسی َو  ْمُه  ُلَـعْفَی َو  اّـمَع  ُلَأُْـسی  اـَل  ُهُؤاـَلآ ، ْتَرَهَاـظَت 

َِکلَذَک اُوناَک  َْول  َو  ُهوُرُکْـشَی ، ْمَلَف  ِِهقْزِر  ِیف  اوُعّـسََوت  َو  ُهوُدَمْحَی ، ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف  اُوفّرَـصََتل  ِهَرِهاَظَتُْملا ، ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْـسَأ  َو  ِهَِعباَتَتُْملا ،
َو .اًلِیبَس » ّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  اـّلِإ  ْمُه  ْنِإ  : » ِِهباَـتِک ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو  اَـمَک  اُوناَـکَف  ِهّیِمیِهَْبلا ، ّدَـح  َیلِإ  ِهِّیناَْـسنِْإلا  ِدوُدُـح  ْنِم  اوُجَرََخل 
، ِهِدیِحَْوت ِیف  َُهل  ِصاَلْخِْإلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَّنلَد  َو  ِِهتِّیبُوبُِرب ، ِْملِْعلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  اََنل  َحَتَف  َو  ِهِرْکُـش ، ْنِم  اَنَمَْهلَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  اَنَفّرَع  اَم  یَلَع  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
یُِـضی ُء ًادْمَح  .ِهِْوفَع  ُهاَضِر َو  َیلِإ  َقَبَـس  ْنَم  ِِهب  ُِقبْـسَن  َو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُهَدِمَح  ْنَمِیف  ِِهب  ُرّمَُعن  ًادْمَح  ِهِْرمَأ ، ِیف  ّکّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبّنَج  َو 
ْتَبَسَک َو اَِمب  ٍسْفَن  ّلُک  يَزُْجت  َمْوَی  ، » ِداَهْشَْألا ِِفقاَوَم  َْدنِع  اََنلِزاَنَم  ِِهب  ُفّرَُشی  َو  ِثَْعبَْملا ، َلِیبَس  ِِهب  اَْنیَلَع  ُلّهَُـسی  َو  ِخَزْرَْبلا ، ِتاَُملُظ  ِِهب  اََنل 

ٍمُوقْرَم ٍباَتِک  ِیف  َنیّیّلِع  یَلْعَأ  َیلِإ  اّنِم  ُعِفَتْرَی  ًادْمَح  َنوُرَْصُنی .» ْمُه  َال  ًاْئیَش َو  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َال  َمْوَی  «، » َنوُمَلُْظی َال  ْمُه 
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« دهد وکین  شاداپ  دنا  هدرک  یکین  هک  ار  یناسک  دهد و  ازـس  دـنا  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  ربارب  رد  دـنا  هدرک  دـب  هک  ار  یناسک  ات  »
(. 31 مّجنلا - هروس  )

زا یـسک  .تسا  یپ  رد  یپ  شیاه  تمعن  سّدقم و  شءامـسا  هک  ییادخ  .دهد  یم  شاداپ  نینچ  هک  تسا  يدنوادخ  لدع  زا  نیا  و 
.دش دهاوخ  لاوئس  شناگدنب  ياه  هدرک  زا  یلو  دنک ، یمن  لاوئس  شیاهراک  هرابرد  وا 

تامارک یپ و  رد  یپ  ياه  تمعن  هب  تبـسن  يرازگرکـش  تخانـش  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  رگا  هک  تسا  يراگدرورپ  صوصخم  دـمح 
ار اهنآ  يزور  دـندروآ و  یمن  اـجب  ار  شدـمح  یلو  دـندرک  یم  هدافتـسا  وا  ترـضح  ياـه  تمعن  زا  درک  یم  مورحم  شا  هتـسویپ 

.دندرک یمن  ادا  ار  شرکش  یلو  دیشخب  یم  تعسو 

یم نآ  دنتفرگ و  یم  رارق  نایاپراهچ  هورگ  رد  هدش و  جراخ  ّتیناسنا  دودح  زرم و  زا  دندنام  یم  مورحم  شرکش  دمح و  زا  رگا  و 
(. 44 ناقرف - « ) دنرتهارمگ اهنآ  زا  هکلب  نایاپراهچ و  زج  دنتسین  : » تسا هدومرف  فیصوت  ار  ناشیا  دوخ  مکحم  باتک  رد  هک  دندش 

كرد شناد و  ياـهرد  دومرف و  ماـهلا  اـم  هب  ار  شا  يرازگرکـش  هقیرط  دناسانـش و  اـم  هب  دوخ  زا  هچنآ  رطاـخ  هب  ار  يادـخ  دـمح 
زا میسرب و  شترـضح  یگناگی  دیحوت و  هبترم  هب  صالخا  هلیـسو  هب  هنوگچ  هک  دومن  تلالد  ار  ام  دوشگ و  ام  يور  هب  ار  شتیبوبر 

.تخاس نامرود  شیوخ  رما  رد  یلدود  فارحنا و 

اـضر بلج  رد  هک  یناسک  زا  دشاب و  شخب  یگدنز  دنروآ  یم  اجب  ار  شدمح  هرامه  هک  یمدرم  نیب  رد  ام  يارب  هک  يدمح  نانچ 
هار دزاس و  نشور  نامیارب  ار  خزرب  ملاع  ياه  یکیرات  نآ  هلیسو  هب  هک  يدمح  .میریگ  تقبس  دنا ، هتفرگ  تقبس  راگدرورپ  وفع  و 

.دشخب فرش  ناهاوگ  ياهناکم  رد  ار  ام  لزانم  دیامن و  ناسآ  ام  رب  ار  ترخآ  ناهج 

یمن يراـک  دوـخ  تسود  يارب  تسود  هک  يزور  دوـش ، یمن  ملظ  یـسک  هب  تسا و  شیوـخ  لاـمعا  ورگ  رد  سکره  هـک  يزور  »
هتـشون باتک  رد  دور ، الاب  هبترم  نیرتالاب  ات  ام  هیحاـن  زا  هک  يدـمح  ( 41 ناخد - 22 و  هیثاج - « ) دنوشن يرای  اهنآ  دـنکب و  دـناوت 

.دندهاش نآ  رب  نیبرقم  هک  يا  هدش 
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َیلِإ ِهّللا  ِراَن  ِمِیلَأ  ْنِم  ِِهب  ُقَتُْعن  ًادْمَح  .ُراَْشبَْألا  ِتّدَوْسا  اَذِإ  اَنُهوُجُو  ِِهب  ّضَْیبَت  َو  ُراَْصبَْألا ، ِتَقَِرب  اَذِإ  اَُننُویُع  ِِهب  ّرَقَت  ًادْمَح  .َنُوبّرَقُْملا  ُهُدَهْشَی 
َال ِیّتلا  ِِهتَماَرَک  ّلَحَم  َو  ُلوَُزت ، َال  ِیّتلا  ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِیف  َنِیلَـسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  ِِهب  ّماَُضن  َو  َنِیبّرَقُْملا ، ُهَتَِکئاَلَم  ِِهب  ُمِحاَُزن  ًادْمَح  .ِهّللا  ِراَوِج  ِمیِرَک 

، ِْقلَْخلا ِعیِمَج  یَلَع  ِهَکَلَْملِاب  َهَلیِـضَْفلا  اََنل  َلَعَج  .ِقْزّرلا َو  ِتاَبّیَط  اَْـنیَلَع  يَرْجَأ  َو  ِْقلَْخلا ، َنِساَـحَم  اََـنل  َراَـتْخا  يِذـّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  .ُلوَُحت َو 
ْمَأ ُهَدْمَح ؟ ُقیُِطن  َْفیَکَف  ِْهَیلِإ ، ّالِإ  ِهَجاَْحلا  َبَاب  اّنَع  َقَلْغَأ  يِّذلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  .ِِهتّزِِعب َو  اَِنتَعاَط  َیلِإ  ٌهَِرئاَص  َو  ِِهتَرْدُِقب ، اََنل  ٌهَداَْقنُم  ِِهتَقِیلَخ  ّلُکَف 

َتَْبثَأ َو  ِهاَیَْحلا ، ِحاَوْرَِأب  اَنَعّتَم  َو  ِْضبَْقلا ، ِتاَوَدَأ  اََنل  َلَعَج  َو  ِطْسَْبلا ، ِتَالآ  اَنِیف  َبّکَر  يِّذلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  یَتَم .!؟ َال ، ُهَرْکُـش ؟ يّدَُؤن  یَتَم 
ْنَع اَنَْفلاَخَف  اَنَرْکُش ، َِیلَْتبَِیل  اَناَهَن  َو  اَنَتَعاَط ، َِربَتْخَِیل  اَنَرَمَأ  ُّمث  .ِهّنَِمب  اَناَْنقَأ  َو  ِِهلْضَِفب ، اَناَنْغَأ  َو  ِقْزّرلا ، ِتاَبّیَِطب  اَناّذَغ  َو  ِلاَمْعَْألا ، َحِراَوَج  اَنِیف 

.ًاْملِح َو ِِهتَْفأَِرب  اَنَتَعَجاَُرم  َرَظَْتنا  َو  ًامّرَکَت ، ِِهتَمْحَِرب  اَنّانََأت  َْلب  ِِهتَمِْقِنب ، اَْنلِجاَُعی  َْمل  َو  ِِهَتبوُقُِعب ، اَنْرِدَْـتبَی  ْمَلَف  ِهِرْجَز ، َنُوتُم  اَْنبِکَر  َو  ِهِْرمَأ ، ِقیِرَط 
َّلَج َو  اَنَْدنِع ، ُهُؤاََلب  َنُسَح  ْدََقل  اَِهب  ّالِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  ْدِدَتْعَن  َْمل  ْوَلَف  ِِهلْضَف ، ْنِم  ّالِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیّتلا  َِهبّْوتلا  یَلَع  اَّنلَد  يِّذلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
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اه هرهچ  هک  يزور  ددرگ ، ام  يدیفـس  ور  ببـس  دـندرگ و  یم  هریخ  اه  مشچ  هک  ینامز  دوش ، ام  مشچ  ینـشور  ثعاب  هک  يدـمح 
هب هک  يدـمح  .میدرگ  راپـسهر  قح  تمحر  راوج  هب  میوش و  دازآ  خزود  كاـندرد  شتآ  زا  دوـش  ببـس  هک  يدـمح  .تسا  هاـیس 

نیشنمه هیاسمه و  تسا  یگشیمه  شزرارپ  هاگیاج  ینادواج و  هک  ییاه  هناخ  رد  میریگ و  رارق  برقم  ناگتـشرف  هارمه  نآ  طسوت 
.میوش لسرم  ءایبنا 

، تشاذگ نامرایتخا  رد  ار  شا  هزیکاپ  ياه  يزور  دومن و  باختنا  ام  يارب  ار  هدیدنسپ  قالخا  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح 
ام رادربنامرف  داقنم و  راـگدرورپ  تردـق  هب  تادوجوم  عیمج  هک  درک  يراـک  داـهن و  اـم  رـس  رب  ار  تاـقولخم  همه  رب  يرترب  جاـت  و 

.دنیآرد ام  تعاطا  هب  قح  تّزع  ورین و  هب  دنوش و 

نیا زا  ای  میروآ ؟ اجب  ار  شساپس  میناوت  یم  هنوگچ  ام  سپ  تسب ، ام  يور  رب  ار  شدوخ  ریغ  هب  تجاح  ياهرد  هک  ار  ییادخ  دمح 
! زگره هن  میئامن ، رکش  يادا  شیاه  تمعن  همه 

دنم هرهب  یگدـنز  حاورا  هب  ار  ام  داد و  رارق  ناـمدوجو  رد  ار  اـه  یندرک  عفد  رازبا  اـه و  یندوشگ  لـیاسو  هک  ار  يدـنوادخ  دـمح 
یب شمرک  لضف و  هب  تخاس و  انـشآ  عونتم  هزیکاپ و  ياهاذغ  اب  ار  ام  دومرف و  تباث  ام  رد  ار  لامعا  نامتخاس  بولـسا و  تخاس و 

.دیشخب ام  هب  یگدنز  شفطل  هب  درک و  نامزاین 

شا يرازگرکش  رد  ات  دومرف  یهن  ییاهراک  ماجنا  زا  ار  ام  دنک و  نامناحتما  شا  یگدنب  تعاط و  رد  ات  داد  ام  هب  یتاروتـسد  هاگنآ 
ام نداد  رفیک  رد  راگدرورپ  یلو  میدش  لخاد  دوب  هدومرف  یهن  هچنآ  رد  میدرک و  تفلاخم  شتاروتـسد  اب  ام  دـیامن و  نامـشیامزآ 

قوف يرابدرب  تفأر و  تلع  هب  هدومن و  مرک  ام  رب  شیوخ  تمحر  رطاخ  هب  هکلب  دومنن  هلجع  ام  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  درکن و  باـتش 
زا یتمحرم  هک  هبوت  هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دـمح  و  دیـشک ! ار  ام  ندـش  تیادـه  تشگزاب و  راظتنا  شیوخ  هداعلا 

تـسا گرزب  ردـقچ  میدوب و  باذـع  الب و  قحتـسم  دـش  یمن  یتیانع  نینچ  وا  ترـضح  زا  رگا  هک  دومرف  تلـالد  دوب  راوگرزب  نآ 
.ام رب  وا  لضف  ناسحا و 
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ّالِإ اَنْفّلَُکی  َْمل  َو  ِِهب ، اََنل  َهَقاَط  َال  اَم  اّنَع  َعَضَو  ْدََـقل  اَنَْلبَق ، َناَک  ْنَِمل  َِهبّْوتلا  ِیف  ُُهتّنُـس  َْتناَک  اَذَـکَه  اَمَف  اَْـنیَلَع ، ُُهلْـضَف  َمُسَج  اَْـنَیلِإ َو  ُُهناَـسْحِإ 
.ِْهَیلِإ َو َبِغَر  ْنَم  اّنِم  ُدیِعّـسلا  َو  ِْهیَلَع ، َکَلَه  ْنَم  اّنِم  ُِکلاَْهلاَف  ًارْذُـع ، َال  ًهّجُح َو  اـّنِم  ٍدَـحَِأل  ْعَدَـی  َْمل  َو  ًارُْـسی ، اـّلِإ  اَنْمّـشَُجی  َْمل  َو  ًاعْـسُو ،

اَّنبَر ِلْضَفَک  ِدْمَْحلا  َِرئاَس  ُلُضْفَی  ًادْمَح  ِْهیََدل ، ِهیِدِماَح  یَـضْرَأ  ِْهیَلَع َو  ِِهتَقِیلَخ  ُمَرْکَأ  َو  ِْهَیلِإ ، ِِهتَِکئاَلَم  یَنْدَأ  ِِهب  ُهَدِمَح  اَم  ّلُِکب  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا 
ِعیِمَج ْنِم  ُهُْملِع  ِِهب  َطاَحَأ  اَم  َدَدَـع  َنِیقاَْبلا ، َنیِـضاَْملا َو  ِهِداَبِع  ِعیِمَج  یَلَع  اَْنیَلَع َو  َُهل  ٍهَمِْعن  ّلُـک  َناَـکَم  ُدْـمَْحلا  َُهل  ُّمث  .ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع 

َو ِهِدَدَِعل ، َباَسِح  َال  َو  ِهّدَِحل ، یَهَْتنُم  َال  ًادْمَح  ِهَماَیِْقلا ، ِمْوَی  َیلِإ  ًادَمْرَس  ًاَدبَأ  ًهَفَعاَضُم  ًافاَعْـضَأ  اَهُدَدَع  اَْهنِم  ٍهَدِحاَو  ّلُک  َناَکَم  َو  ِءاَیْـشَْألا ،
َیلِإ ًاقیِرَط  َو  ِِهتَرِفْغَم ، َیلِإ  ًهَعیِرَذ  َو  ِِهناَوْضِر ، َیلِإ  ًابَبَـس  َو  ِهِْوفَع ، ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ًهَلْـصُو  ُنوُکَی  ًادْـمَح  .ِهِدَـمَِأل  َعاَطِْقنا  َال  َو  ِِهتَیاَِـغل ، َغَْلبَم  اـَل 

ًادْـمَح .ِهِِفئاَظَو  ِهّقَح َو  ِهَیِدَْأت  یَلَع  ًاـنْوَع  َو  ِِهتَیِـصْعَم ، ْنَع  ًازِجاَـح  َو  ِِهتَعاَـط ، یَلَع  ًاریِهَظ  َو  ِِهبَـضَغ ، ْنِم  ًاـْنمَأ  َو  ِِهتَمِقَن ، ْنِم  ًاریِفَخ  َو  ِِهتّنَج ،
.ٌدیِمَح   ٌ ِّیلَو ُّهنِإ  ِِهئاَدْعَأ ، ِفُویُِسب  ِءاَدَهّشلا  ِمْظَن  ِیف  ِِهب  ُریِصَن  َو  ِِهئاَِیلْوَأ ، ْنِم  ِءاَدَعُّسلا  ِیف  ِِهب  ُدَعْسَن 
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ام تقاط  رد  هک  يزیچ  نابرهم  يادـخ  هدوبن و  ام  ندرک  هبوت  دـننامه  ام  زا  لبق  ياـهتما  يارب  هبوت  هلئـسم  رد  راـگدرورپ  شور  هتبلا 
ام زا  مادک  چیه  يارب  هک  اجنآ  ات  هتساوخن  نامیارب  تلوهـس  یناسآ و  زج  هدومرفن و  فیلکت  ار  ام  نامناوت  زا  شیب  هتـشادرب و  هدوبن 

ناشن تبغر  وا  هب  هک  ره  دش و  دـهاوخ  دوبان  دـنک  ینامرفان  ار  راگدرورپ  ام  زا  هک  ره  فاصوا  نیا  اب  .دـنامن  یقاب  يا  هناهب  رذـع و 
.ددرگ یم  دنمتداعس  دنک  هبوت  دهد و 

ریاس رب  هک  يدمح  دنهد  یم  ماجنا  شیارب  وا  شزرارپ  ياه  هدیرفآ  وا و  هب  کیدزن  ناگتـشرف  هک  يدـمح  لثم  هب  ار  يادـخ  دـمح 
ام و هب  هک  یتمعن  ره  رطاخ  هب  وا  يارب  دمح  زین  .شیاه و  هدیرفآ  همه  رب  ام  راگدرورپ  يرترب  دننامه  دشاب ، رترب  اه  شیاتس  دمح و 

ربارب نیدنچ  اه  تمعن  زا  مادکره  يارب  دراد و  یملع  هطاحا  اهنآ  رب  دوخ  هک  هچنآ  ددع  هب  هداد  لاح  هتـشذگ و  زا  شناگدـنب  همه 
.تمایق زور  ات  میاد  روط  هب 

یندش عطق  شتّدم  درک و  ادیپ  یـسرتسد  شیاهتنا  هب  ناوت  یمن  درادن و  نایاپ  نآ  هرامـش  باسح و  نآ و  دودح  دح و  هک  يدـمح 
هب نتفر  هرخـالاب  شزرمآ و  اـضر و  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  تسوا و  ترـضح  شـشخب  یگدـنب و  شا  هرمث  هک  يدـمح  تسین 

دشاب قح  ترضح  تعاطا  یگدنب و  يارب  کمک  راگدرورپ و  مشخ  زا  ندوب  ناما  رد  باذع و  زا  هانپ  هک  يدمح  .دشاب  یم  تشهب 
.دوش ام  فیلاکت  تابجاو و  ماجنا  هدننکددم  هانگ و  زا  عنام  هک  يدمح  و 

هب ناگدـش  هتـشک  ءادهـش و  فص  رد  نآ  تکرب  زا  میوش و  زارفرـس  ادـخ  ءایلوا  زا  نادنمتداعـس  نیب  رد  نآ  طسوت  هب  هک  يدـمح 
.تسا هدش  هدوتس  نینمؤم و  روای  وا  هک  میئآرد  راگدرورپ  نانمشد  هحلسا 
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ِهِلآ ِهْیَلَع َو  ُهّللا  یّلَص  ِهّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِهاَلّصلا  یِف  ِدیِمْحّتلا ، اَذَه  َدْعَب  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 2)

ْنَع ُزِْجعَت  َال  ِیّتلا  ِِهتَرْدُِقب  ِهَِفلاّسلا ، ِنوُرُْقلا  َو  ِهَیِـضاَْملا ، ِمَمُْألا  َنوُد  ِِهلآ - ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ِهِّیبَن - ٍدّـمَحُِمب  اَْنیلَع  ّنَم  يِذـّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
یَلَع ِهّنَِمب  اَنَّرثَک  َو  َدَـحَج ، ْنَم  یَلَع  َءاَدَهُـش  اَنَلَعَج  َو  َأَرَذ ، ْنَم  ِعیِمَج  یَلَع  اَِنب  َمَتَخَف  .َفَُطل  ْنِإ  ْیَـش ٌء َو  اَُـهتوُفَی  اـَل  َو  َمُظَع ، ْنِإ  ْیَش ٍء َو 

َو ِْریَْخلا ، ِِدئاَق  َو  ِهَمْحّرلا ، ِماَمِإ  َكِداَبِع ، ْنِم  َکّیِفَص  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکبیَِجن  َو  َِکیْحَو ، یَلَع  َِکنیِمَأ  ٍدّمَُحم  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  .ّلَق  ْنَم 
َكاَضِر ِیف  َبَراَح  َو  ُهَتّماَح ، َْکَیلِإ  ِءاَعّدـلا  ِیف  َفَشاَک  َو  ُهَنَدـَب ، ِهوُرْکَْمِلل  َکِیف  َضّرَع  َو  ُهَسْفَن ، َكِْرمَأـِل  َبَصَن  اَـمَک  ِهَکَرَْبلا ، ِحاَـتْفِم 

َیلاَو َو  ََکل ، ْمِِهَتباَِجتْسا  یَلَع  َْنیَْصقَْألا  َبّرَق  َو  ْمِهِدوُحُج ، یَلَع  َْنیَنْدَْألا  یَْصقَأ  َو  ُهَمِحَر ، َِکنیِد  ِءاَیْحِإ  ِیف  َعَطَق  َو  ُهَتَرْسُأ ،
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دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دورد و 

ياهتما هک  یلاح  رد  تشاذگ  ّتنم  ام  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  شربمایپ  كرابم  دوجو  هب  هک  ار  يادخ  دمح 
دوش یم  طوبرم  یلاعتیراب  ریذپان  تسکـش  تردق  هب  نیا  دندوب و  مورحم  یمارگ  نآ  زا  ندش  دنم  هرهب  زا  ام  زا  لبق  مدرم  نیـشیپ و 

ییاهر شتردـق  تسد  زا  دـشاب  کچوک  هزادـنا  ره  زیچ  چـیه  تسین و  نوریب  وا  ییاـناوت  زا  دـشاب  گرزب  هزادـنا  ره  زیچ  چـیه  هک 
.درادن

دهاش قیاقح  نیرکنم  ربارب  رد  ار  ام  داد و  رارق  دوخ  ياه  هدـیرفآ  نیرخآ  ار  ناناملـسم  ام  تیعمج  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  يرآ 
.دیشخب ینوزف  دندوب  مک  هک  یمدرم  رب  شمرک  لضف و  هب  ار  ام  دینادرگ و 

ياوشیپ تمحر و  ربـهر  هک  وا  .دـش  هدـیزگرب  تتاـقولخم  نیب  زا  هک  ومه  تسرف ، دورد  دوب  تا  یحو  نیما  هک  دـمحم  رب  اـهلا  راـب 
شیوخ ندب  وت  ياضر  هار  رد  دوب و  هدرک  تتاروتسد  ماجنا  هب  فّظوم  ار  دوخ  شترضح  هک  روط  نامه  .دوب  تکرب  دیلک  یبوخ و 

هب ار  دوخ  ماوقا  هدرک و  عطق  شیوخ  ماحرا  اب  وت  نید  ندرک  هدنز  تهج  هک  اجنآ  ات  .دوب  هداد  رارق  تامیالمان  اه و  یتخس  ربارب  ار 
دنویپ وت  ياضر  يارب  مدرم  نیرترود  اب  دومن و  شیوخ  نارای  ءزج  وت  نید  وت و  لوبق  رثا  رب  ار  ناـگناگیب  دـینادرگ و  رود  وت  رطاـخ 

.درک ینمشد  شیوخ  لیماف  نیرت  کیدزن  اب  وت  رطاخ  هب  تسب و  یتسود 
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ِلْهَِأل ِحْـصّنلِاب  اَهَلَغَـش  َو  َِکتِّلم ، َیلِإ  ِءاَعّدـلِاب  اَهَبَْعتَأ  َو  َِکَتلاَسِر ، ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ  و  َنِیبَْرقَأـْلا ، َکـِیف  يَداَـع  َو  َنیِدَْـعبَْألا ، َکـِیف 
ِزاَزْعِِإل ُْهنِم  ًهَداَرِإ  ِهِسْفَن ، ِسَنْأَم  َو  ِهِسْأَر ، ِطَقْـسَم  َو  ِِهلْجِر ، ِعِضْوَم  َو  ِِهلْحَر ، ِنِطْوَم  ْنَع  ِيّْأنلا  ّلَحَم  َو  َِهبرُْغلا ، ِداَِلب  َیلِإ  َرَجاَه  َو  َِکتَوْعَد ،

ْمِْهَیلِإ َدَـهَنَف  َِکئاَِیلْوَأ ، ِیف  َّربَد  اَم  َُهل  ّمَتَتْـسا  َو  َِکئاَدـْعَأ ، ِیف  َلَواَح  اَـم  َُهل  ّبَتَتْـسا  یّتَح  َکـِب ، ِْرفُْکلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ًاراَْصِنتْـسا  َو  َکـِنیِد ،
َو َكُْرمَأ ، َرَهَظ  یّتَح  ْمِهِراَرَق ، ِهَحُوبُْحب  ِیف  ْمِْهیَلَع  َمَجَه  َو  ْمِهِراَیِد ، ِْرقُع  ِیف  ْمُهاَزَغَف  َكِرْصَِنب ، ِهِفْعَض  یَلَع  ًایّوَقَتُم  َو  َِکنْوَِعب ، ًاِحتْفَتْـسُم 
َال َو  ٍَهلِْزنَم ، ِیف  يَواَُسی  َال  یّتَح  َِکتّنَج ، ْنِم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرّدـلا  َیلِإ  َکِیف  َحَدَـک  اَِـمب  ُهْعَفْراَـف  ّمُهّللا  .َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َکـُتَِملَک ، ْتَلَع 

ِهَعاَفّـشلا ِنْسُح  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا  ِِهتّمُأ  َنیِرِهاّطلا َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ُْهفّرَع  َو  ٌلَسُْرم ،   ٌ ِّیبَن َال  َو  ٌبّرَقُم ، ٌکَلَم  َْکیَدـَل  ُهَیِزاَُوی  اـَل  َو  ٍهَبَتْرَم ، ِیف  َأَـفاَُکی 
.ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  وُذ  َّکنِإ  ِتاَنَسَْحلا  َنِم  اَِهفاَعْضَِأب  ِتاَئّیّسلا  َلّدَبُم  اَی  ِلْوَْقلا ، َِیفاَو  اَی  ِهَدِْعلا ، َِذفاَن  اَی  ُهَتْدَعَو ، اَم  ّلَجَأ 

26 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


زردـنا تحیـصن و  هب  دـیرخ و  ناـج  هب  اـه  یتخـس  وت  نیئآ  هب  مدرم  توعد  رد  درک و  هتـسخ  وت  ماـیپ  غیلبت  هار  رد  ار  دوخ  هک  ومه 
دوب و رود  شنطو  زا  هک  ییاج  هب  .درک  ترجه  بیرغ  ياهرهش  هب  هک  وا  .يا  هدرک  ناشتوعد  تسار  هار  هب  هک  دش  لوغشم  ییاهنآ 
اب وت  نیرکنم  رب  دیـشخب و  تّزع  ار  وت  نید  هک  دوب  رطاخ  نیدب  نیا  دوبن و  وا  تسلاجم  سنُا و  ياج  هاگداز و  دـمآ و  تفر و  لحم 

هرابرد هک  هچنآ  و  دمآ ، تسد  هب  دوب  مزال  يزوریپ  حتف و  زا  تنانمـشد  هرابرد  هک  هچنآ  هجیتن  رد  ات  درک  ادیپ  هبلغ  نارگید  کمک 
.دناسر مامتا  هب  درک  یم  هشیدنا  تناتسود 

مادـقا تنانمـشد  اب  گنج  هب  وت  يورین  اب  هکنیا  ات  يدرک  شا  يرای  وت  دـیبلط و  يراـی  وت  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هرخالاب ات  .دادن  ناشیا  هب  ندـیبنج  تصرف  تخات و  اهنآ  رب  ناشیاه  هناخ  رد  یتح  ناشیاهرهـش و  رد  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  دومن و 

.دوبن دنیاشوخ  نیکرشم  يارب  هچرگ  تفرگ ، الاب  تمالک  دش و  رهاظ  وت  نید 

هبتر ماقم و  رظن  زا  وا  اب  سک  چـیه  ات  امرف  لیان  یتشهب  ماقم  هبتر و  نیرتالاب  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادـنوادخ 
.دنکن يربارب  وا  اب  یلسرم  ربمایپ  چیه  دشاب و  تهاگرد  نیبرقم  زا  دنچره  يا  هتشرف  چیه  دشابن و  دننامه 

يا .امرفب  وا  نمؤم  تما  شا و  هزیکاپ  ناـمدود  لاـح  لـماش  يا  هداد  هدـعو  يو  هب  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  شترـضح  تعافـش  اـهلاراب 
ییوت هک  قیقحت  هب  ینک ، یم  لیدبت  اهیبوخ  هب  ربارب  نیدنچ  ار  اهیدب  هک  یـسک  يا  یتسه و  لوق  شوخ  هدعو و  شوخ  هک  ییادـخ 

.گرزب مرک  لضف و  بحاص 

27 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍبّرَقُم ٍکَلَم  ّلُک  ِشْرَعْلا َو  ِهَلَمَح  یَلَع  ِهاَلّصلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 3)

َنوُِرثُْؤی َال  َو  َِکتَداَبِع ، ْنِم  َنوُرِـسْحَتْسَی  َال  َو  َکِسیِدـْقَت ، ْنِم  َنُومَأْسَی  اـَل  َو  َکِـحِیبْسَت ، ْنِم  َنوُُرتْفَی  اـَل  َنیِذـّلا  َکِـشْرَع  ُهَلَمَح  ّمُهّللَا َو 
َلُولُح َو  َنْذِْإلا ، َْکنِم  ُرِظَْتنَی  يِّذلا  ُصِخاّشلا  ِروّصلا ، ُبِحاَص  ُلِیفاَرْسِإ  َْکَیلِإ َو  َِهلَْولا  ِنَع  َنُولُفْغَی  َال  َو  َكِْرمَأ ، ِیف  ّدِْجلا  یَلَع  َریِـصْقّتلا 

، َِکیْحَو یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلیِْربِج  .َِکتَعاَط َو  ْنِم  ِعِیفّرلا  ِناَکَْملا  َو  َكَْدنِع ، ِهاَْجلا  وُذ  ُلِیئاَکیِم  .ِرُوبُْقلا َو  ِِنئاَهَر  یَعْرَص  ِهَْخفّنلِاب  ُهّبَُنیَف  ِْرمَْألا ،
ْنِم َوُه  يِذـّلا  ُحوّرلا  .ِبُجُْحلا َو  ِهَِکئاَـلَم  یَلَع  َوُـه  يِذـّلا  ُحوّرلا  .َكَدـْنِع َو  ُبّرَقُْملا  َْکیَدـَل ، ُنیِکَْملا  َِکتاَواَمَـس ، ِلـْهَأ  ِیف  ُعاَـطُْملا 

ِهَناَمَْألا ِلْهَأ  َو  َِکتاَواَمَس ، ِناّکُس  ْنِم  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیِّذلا  ِهَِکئاَلَْملا  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع ، ّلَصَف  َكِْرمَأ ،
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3

یهلا شرع  ناگتشرف  رب  دورد 

زا هدشن و  هتسخ  وت  هیزنت  سیدقت و  زا  دنوش و  یمن  ناوتان  وت  حیبست  زا  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  تشرع  ناگدننک  تسارح  ادنوادخ 
يارجا رد  ششوک  شالت و  رب  ار  فیلاکت  ماجنا  رد  یهاتوک  روصق و  ات  دنتـسین  رـضاح  دندرگ و  یمن  تسـس  وت  یگدنب  تدابع و 

.دنوش لفاغ  تیوس  هب  قوذ  قوش و  زا  يا  هظحل  ای  و  دننیزگرب ، تتاروتسد 

رب روتسد  رودص  ضحم  هب  ات  دشک و  یم  ار  وت  هزاجا  راظتنا  هرامه  هک  تسا  روص  بحاص  لیفارسا  ترـضح  ناگتـشرف  نآ  نایم  زا 
تا یگدـنب  تعاط و  رد  هک  تسوت  دزن  ماقم  هاج و  بحاـص  لـیئاکیم  يرگید  دزاـس و  هاـگآ  ار  اـهربق  رد  ناـگدرم  دـمدب و  روص 

ياراد وـت  دزن  هک  تسوا  دـنیوا و  رادربناـمرف  یگمه  اـه  ینامـسآ  هک  تسوـت  یحو  نیما  لـیئربج  رگید  نآ  دراد و  ییـالاب  تلزنم 
.دشاب یم  تهاگرد  بّرقم  تکوش و 

یگمه رب  سپ  .تسوت  رما  ملاع  زا  حور  هتشرف  دنک و  یم  ییاورنامرف  اهباجح  ناگتـشرف  رب  هک  تسا  حور  ترـضح  رگید  هتـشرف  و 
اهنامـسآ و نینکاس  لیبق  زا  مالـس  دورد و  زین  دنتـسه  رت  نیئاپ  هبتر  رد  ماـقم  تبترم و  رظن  زا  هک  یناگتـشرف  ریاـس  رب  دورد و  اـهنآ 

.دنرادتناما تیاهمایپ  ندناسر  رد  هک  ییاهنآ 
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َال َو  ُتاَوَهّـشلا ، َکِحِیبْسَت  ْنَع  ْمُُهلَغْـشَت  َال  َو  ٌرُوُتف ، َال  ٍبوُُغل َو  ْنِم  ٌءاَیْعِإ  َال  َو  ٍبؤُد ، ْنِم  ٌهَمْأَـس  ْمُُهلُخْدـَت  اـَل  َنیِذـّلا  َو  َکـِتَالاَسِر ، یَلَع 
اَمِیف ْمُُهتَبْغَر  َْتلاَط  ْدَـق  َنیِذـّلا  ِناَقْذَْألا ، ُسِکاَّونلا  َکـَْیلِإ ، َرَظّنلا  َنُوموُرَی  اَـلَف  ِراَْـصبَْألا  ُعّشُْخلا  .ِتاَـلَفَْغلا  ُوْهَـس  َکِـمیِظْعَت  ْنَع  ْمُهُعَطْقَی 
ُِرفَْزت َمّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذـّلا  َو  َِکئاَیِْربِک ، ِلاَلَج  َِکتَمَظَع َو  َنوُد  َنوُعِـضاَوَتُْملا  َو  َِکئَالآ ، ِرْکِذـِب  َنوُرَتْهَتْـسُْملا  َْکیَدـَل ،

َو َكَْدنِع ، ِهَْفلّزلا  ِلْهَأ  َو  َِکتَِکئاَلَم ، ْنِم  َنیِّیناَحْوّرلا  یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ّلَصَف  َِکتَداَبِع ،» ّقَح  َكاَنْدَبَع  اَم  َکَناَْحبُس  : » َِکتَیِصْعَم ِلْهَأ  یَلَع 
ِباَرّشلا ِماَعّطلا َو  ِنَع  ْمُهَْتیَنْغَأ  َو  َکِسْفَِنل ، ْمُهَتْصَصَتْخا  َنیِّذلا  ِهَِکئاَلَْملا  ِِلئاَبَق  َو  َِکیْحَو ، یَلَع  َنِینَمَتْؤُْملا  َو  َِکلُسُر ، َیلِإ  ِْبیَْغلا  ِلاّمُح 

ِرِجاَوَز ِرَطَْملا َو  ِناّزُخ  .َكِدـْعَو َو  ِماَـمَِتب  ُْرمَأـْلا  َلََزن  اَذِإ  اَِـهئاَجْرَأ  یَلَع  َنیِذـّلا  َو  َِکتاَواَمَـس ، ِقاَـبْطَأ  َنوُُـطب  ْمُهَْتنَکْـسَأ  َو  َکِسیِدـْقَِتب ،
ِْجّلثلا َو یِعّیَـشُم  َو  ِقوُُرْبلا ، ُقِعاَوَص  ْتَعَمَْتلا  ِباَحّـسلا  ُهَفیِفَح  ِِهب  ْتَحَبَـس  اَذِإ  َو  ِدوُعّرلا ، ُلَجَز  ُعَمُْـسی  ِهِرْجَز  ِتْوَِصب  يِّذلا  َو  ِباَحّـسلا ،
، ِهاَیِْملا َلِیقاَثَم  ْمُهَْتفّرَع  َنیِذـّلا  َو  ُلوَُزت ، اَلَف  ِلاَبِْجلِاب  َنِیلّکَوُْملا  َو  ِحاَیّرلا ، ِِنئاَزَخ  یَلَع  ِماّوُْقلا  َو  َلََزن ، اَذِإ  ِرَطَْملا  ِرْطَق  َعَم  َنیِِطباَْهلا  َو  ِدَرَْبلا ،

ِراَْطمَْألا ُجِعاََول  ِهیِوَْحت  اَم  َْلیَک  َو 
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هک یـشومارف  زین  دننامزاب و  وت  حـیبست  زا  دوش  یمن  ثعاب  اهتوهـش  دـباین و و  هار  ناشدوجو  رد  یتسـس  یگتـسخ و  هک  ییاه  نامه 
.دوش یمن  عنام  وت  نتسناد  گرزب  زا  ار  اهنآ  تساه  تلفغ  زا  یشان 

وت دزن  هک  تسا  يزیچ  هب  اهنآ  تبغر  لیم و  هتخادنا و  ریز  هب  رس  دننکفا و  یمن  وت  رب  مشچ  دنراد و  عشاخ  یناگدید  هک  یناگتشرف 
.دنا نتورف  عضاوتم و  تا  یگرزب  ییایربک و  ربارب  رد  دننک و  یم  وگزاب  علو  صرح و  اب  ار  تیاه  تمعن  رکذ  دشاب و  یم 

قح یهّزنم و  وت  اراـگدرورپ  دـنیوگ : یم  دـننیب  یم  ناراـکهنگ  ناـنامرفان و  يوـس  هب  ار  منهج  شتآ  بیهل  یتـقو  هک  یناگتـشرف  و 
دزن هک  ییاهنآ  تیاه و  هتـشرف  زا  نیّیناحور  رب  ناشیارب و  تسرف  دورد  سپ  .میدرواین  اجب  تسا  راوازـس  هک  روط  نآ  ار  وت  یگدـنب 

یناگتـشرف عاونا  رب  تسرف  دورد  .دنـشاب و  یم  تا  یحو  نانیما  دنناسر و  یم  تناربمایپ  هب  ار  یبیغ  رابخا  هک  نانآ  دـندنمجرا و  وت 
تاـقبط رد  ار  ناـشیا  يدرک و  ناـشزاین  یب  دوخ  ياـه  تمعن  ندـیماشآ  ندروـخ و  زا  ار  اـهنآ  يا و  هدرک  باـختنا  دوـخ  يارب  هک 

.يداد اج  اهنامسآ 

هنازخ رب  دورد  مالـس و  .ددرگ و  زاغآ  ترخآ  ناهج  دـسر و  نایاپ  هب  تا  هدـعو  ات  هدـش  نکاس  اهنامـسآ  فارطا  رد  هک  ییاهنآ  و 
ادـص نآ  هک  ینامز  دـنک و  یم  داـجیا  ار  دـعر  شروآرجز  يادـص  اـب  هک  يا  هتـشرف  رب  اـهربا و  ناگدـنهد  تکرح  ناراـب و  ناراد 

.دنک یم  ادیپ  ششخرد  قرب  ياه  هلعش  دش  روآدعر 

هک یناگتشرف  دنوش و  لزان  ناراب  ياه  هناد  هارمه  هک  یناگتـشرف  دنا و  گرگت  فرب و  ناگدننک  تعیاشم  هک  یناگتـشرف  رب  دورد 
.دنوشن هدیشاپ  مه  زا  ات  دننک  یم  تسارح  اه  هوک  زا  هک  ییاهنآ  دننک و  یم  ییاورنامرف  اهداب  رب 
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ِهَظَفَْحلا َو  ِهَرَرَْبلا ، ِماَرِْکلا  ِهَرَفّسلا  َو  ِءاَخّرلا ، ِبُوبْحَم  َو  ِءاَلَْبلا ، َنِم  ُلِْزنَی  اَم  ِهوُرْکَِمب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  َِکلُسُر  َو  اَهُِجلاَوَع ، َو 
َو ِهَنَزَْخلا ، َو  ٍِکلاَم ، َو  ِروُمْعَْملا ، ِْتیَْبلِاب  َنیِِفئاّطلا  َو  ِرُوبُْقلا ، ِناّتَف  َناَموُر  َو  ٍریِکَن ، ٍرَْکنُم َو  َو  ِِهناَوْعَأ ، ِتْوَْملا َو  ِکَلَم  َو  َنِیِبتاَْکلا ، ِماَرِْکلا 

َمِْعنَف ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَـس  : » َنُولوُقَی َنیِّذلا  َو  َنوُرَمُْؤی ، اَم  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ ، اَم  َهّللا  َنوُصْعَی  َال  َنیِذـّلا  َو  ِناَنِْجلا ، ِهَنَدَـس  َو  َناَوْضِر ،
َْمل َو  ُهَرْکِذ ، اَنْمَهْوَأ  ْنَم  .ُهوُرِْظُنی َو  َْمل  َو  ًاعاَرِس ، ُهوُرَدَْتبا  ُهّولَـص ،» َمیِحَْجلا  ُّمث  ُهّولُغَف  ُهوُذُخ  : » ْمَُهل َلِیق  اَذِإ  َنیِّذلا  ِهَِینَابّزلا  َو  ِراّدلا .» یَبْقُع 

ٍسْفَن ّلُک  ِیتْأَی  َموَی  ْمِْهیَلَع  ّلَصَف  ِْقلَْخلا ، یَلَع  ْمُْهنِم  ْنَم  ِءاَْـملا َو  ِضْرَأـْلا َو  ِءاَوَْهلا َو  ِناّکُـس  َو  ُهَْتلّکَو ، ٍْرمَأ  ّيَأـِب  و  َکـْنِم ، ُهَناَـکَم  ْمَْلعَن 
َِکتَِکئاَلَم َو یَلَع  َْتیّلَص  اَذِإ  ّمُهّللَا َو  .ْمِِهتَراَهَط  یَلَع  ًهَراَهَط  َو  ْمِِهتَماَرَک ، یَلَع  ًهَماَرَک  ْمُهُدیَِزت  ًهاَلَص  ْمِْهیَلَع  ّلَص  َو  ٌدیِهَـش ، ٌِقئاَس َو  اَهَعَم 

.ٌمیِرَک ٌداَوَج  َّکنِإ  ْمِهِیف ، ِلْوَْقلا  ِنْسُح  ْنِم  اََنل  َتْحَتَف  اَِمب  اَْنیَلَع  ّلَصَف  ْمِْهیَلَع ، اَنَتاَلَص  ْمُهَتْغَّلب  َو  َِکلُسُر ،
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لها يارب  هک  یناگتـشرف  رب  دورد  مالـس و  يا و  هتخومآ  ناشیا  هب  ار  اهرابگر  دنت و  ياه  ناراب  هزادـنا  اهبآ و  نزو  هک  ییاهنآ  رب  و 
لامعا نتشون  ناشراک  هک  تمارک  اب  نانابهگن  رب  راکوکین و  مرک و  بحاص  ناریفس  رب  دنتـسه و  وت  تمحر  ای  الب و  نالوسر  نیمز 

تساهربق و رد  ناگدرم  شیامزآ  یسرپزاب و  رومأم  هک  نامور  هتـشرف  ریکن و  رکنم و  رب  شنارای و  گرم و  هتـشرف  رب  دورد  تسا و 
.تشهب ناراددیلک  ناوضر و  رب  خزود و  کلام  رب  دورد  مالس و  دنشاب و  یم  فاوط  لوغشم  رومعملا  تیب  فارطا  هک  ییاهنآ  رب 

هک ییاه  نامه  .دنهد  یم  ماجنا  دنا  هدش  رما  نادب  هچنآ  دننک و  یمن  ینامرفان  ار  یلاعت  قح  تاروتـسد  هک  يا  هکئالم  نآ  رب  مالس 
هک ییاهنآ  تسوکین و  هچ  امش  راک  نایاپ  ایند و  رد  ییابیکش  رطاخ  هب  امش  رب  دورد  هک : دننک  یم  باطخ  دنمتداعس  ياه  ناسنا  هب 

دیدنبب و ریجنز  هب  ار  يو  دـیریگب و  ار  شتآ  قحتـسم  تخبدـب و  ناسنا  هک  دوش  هداد  نامرف  اهنادـب  ات  دـنا  هتـسشن  روتـسد  راظتنا  هب 
.دنهد یم  ماجنا  باتش  اب  ار  ناشراک  ناگتشرف  نیا  دیزادنا و  شتآ  رد  دیشکب و  منهج  يوس  هب  ار  وا  سپس 

.میتسرف یم  دورد  زین  میتسنادن  ار  شراک  ناکم و  شتلزنم و  ماقم و  میدرواین و  ار  شمان  هک  يا  هتشرف  نآ  رب  و 

هک يزور  تسرف  دورد  ناـشیا  عـیمج  رب  سپ  .دـنا  هدـش  هتـشامگ  قـلخ  رب  هک  مادـکره  بآ و  رب  نـیمز و  اوـه و  رد  نینکاـس  رب  و 
.دوش یم  رضاح  لامعا  رب  دهاش  يرگید  داعم و  يوس  هب  هدننار  یکی  هتشرف  ود  اب  سکره 

.دوش اهنآ  یگزیکاپ  تراهط و  يراوگرزب و  تمارک و  دیزم  ببس  هک  يدورد  ناشیا ، رب  تسرف  دورد  سپ 

هک یکین  راتفگ  رطاخ  هب  سپس  امرف و  غالبا  اهنآ  هب  زین  ار  ام  مالس  دورد و  يداتسرف ، دورد  شیوخ  ناگتشرف  رب  هاگره  اراگدرورپ 
.یمرک دوج و  بحاص  وت  قیقحت  هب  هک  تسرف  دورد  زین  ام  رب  هکئالم  رب  دورد  زا  دوب  ترابع 
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ْمِهیِقّدَصُم ِلُسّرلا َو  ِعاَبْتَأ  یَلَع  ِهاَلّصلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 4)

ِِقئاَقَِحب َنِیلَـسْرُْملا  َیلِإ  ِقاَِیتْشِالا  ِبیِذْکّتلِاب َو  ْمَُهل  َنیِِدناَعُْملا  ِهَضَراَعُم  َْدنِع  ِْبیَْغلِاب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهُوقّدَصُم  ِلُسّرلا َو  ُعاَْبتَأ  ّمُهّللا َو 
ِهِّمئَأ ْنِم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص   - ٍدّـمَُحم َیلِإ  َمَدآ  ْنُدـَل  ْنِم  اًـلِیلَد  ِِهلْهَأـِل  َتْمَقَأ  اـًلوُسَر َو  ِهِیف  َْتلَـسْرَأ  ٍناَـمَز  ٍرْهَد َو  ّلُـک  ِیف  ِناَـمیِْإلا ،

اُونَسْحَأ َنیِّذلا  ًهّصاَخ  ٍدّمَُحم  ُباَحْـصَأ  ّمُهّللا َو  .ٍناَوْضِر  ٍهَرِفْغَِمب َو  َْکنِم  ْمُهْرُکْذاَف  ُماَلّـسلا ، ُمِهِعیِمَج  یَلَع  یَقّتلا - ِلْهَأ  ِهَداَق  َو  يَدُْهلا ،
ْمُهَعَمْسَأ ُْثیَح  َُهل  اُوباَجَتْسا  َو  ِِهتَوْعَد ، َیلِإ  اوَُقباَس  َو  ِِهتَداَفِو ، َیلِإ  اوُعَرْسَأ  َو  ُهوُفَناَک ، َو  ِهِرْصَن ، ِیف  َنَسَْحلا  َءاَلَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِّذلا  ََهباَحّـصلا َو 

اوُرَصَْتنا َو  ِِهتُّوُبن ، ِتِیْبثَت  ِیف  َءاَْنبَْألا  َءَابآ َو  ْلا  اُوَلتاَق  َو  ِِهتَِملَک ، ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف  .ِِهتَالاَسِر َو  َهّجُح 
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4

ناربمایپ ناوریپ  رب  دورد 

ار ناربمغیپ  نیدـناعم  هک  یلاح  نامه  رد  دـندروآ ، ناـمیا  نطاـب  رد  هک  ییاـهنآ  ءاـیبنا و  ناوریپ  رب  تسرف  دورد  مالـس و  ادـنوادخ 
رب يداتـسرف و  یناربمایپ  نامز  ره  مدرم  يارب  اهلا  راب  .دـندیورگ  یم  اهنآ  هب  ناـمیا  تقیقح  اـب  هناقاتـشم  اـهنآ  دـندرک  یم  بیذـکت 

تیادـه و ناربـهر  یگمه  هـک  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اـت  مدآ  ناـمز  زا  يدرک  لـیلد  هماـقا  اـهنآ  مادـکره 
.نک دای  يدنماضر  ترفغم و  هب  دوخ  زا  ار  اهنآ  تسرف و  دورد  مالس و  زین  اهنآ  رب  دندوب  يراکزیهرپ 

ناج هب  ار  اه  یتخـس  هک  ییاهنآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  یمیمـص  رادـیاپ و  نارای  رب  صوصخ  هب  ادـنوادخ 
زا ار  تقبـس  يوگ  شتوعد  لوـبق  ندروآ و  ناـمیا  رد  هک  ناـنآ  رب  تسرف و  دورد  دـندومن  يراـی  لکـش  نیرتـهب  هب  ار  وا  دـندیرخ 

.دندرک شتباجا  دندینش  یم  ار  شتلاسر  لیالد  هک  ماگنه  نآ  رد  دندوبر و  نارگید 

تیبثت رد  نادـنزرف  ای  ناردـپ و  اب  یتح  دنتـشذگ و  دـنزرف  نز و  زا  وا  نید  قیاقح  نتخاس  راکـشآ  يارب  هک  تسرف  دورد  نانآ  رب  و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  دوجو  رطاخ  هب  دنتـساخرب و  هزراـبم  رازراـک و  هب  یمارگ  نآ  توبن  دنمـشزرا  ماـقم 

.دندش زوریپ 
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ُمُْهنِم ْتَفَْتنا  َو  ِِهتَوْرُِعب ، اوُقّلَعَت  ْذِإ  ُِرئاَـشَْعلا  ْمُْهتَرَجَه  َنیِذـّلا  َو  ِِهتّدَوَم ، ِیف  َرُوبَت  َْنل  ًهَراَِـجت  َنوُجْرَی  ِِهتّبَحَم  یَلَع  َنیِوَْـطنُم  اُوناَـک  ْنَم  َو  ِِهب ،
، َْکیَلَع َْقلَْخلا  اوُشاَح  اَِمب  َو  َِکناَوْضِر ، ْنِم  ْمِهِـضْرَأ  َو  َکِیف ، ََکل َو  اوُکََرت  اَم  ّمُهّللا  ُمَُهل  َْسنَت  اَلَف  .ِِهَتباَرَق  ّلِظ  ِیف  اُونَکَـس  ْذِإ  ُتَاباَرَْقلا 

ْنَم َو  ِهِقیِـض ، َیلِإ  ِشاَعَْملا  ِهَعَـس  ْنِم  ْمِهِجوُرُخ  َو  ْمِهِمْوَق ، َراَیِد  َکِیف  ْمِهِرْجَه  یَلَع  ْمُهْرُکْـشا  َْکَیلِإ ، ََکل  ًهاَعُد  َکـِلوُسَر  َعَم  اُوناَـک  َو 
َنیِذـّلا اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَّـنبَر  : » َنُولوُقَی َنیِذـّلا  ٍناَـسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِِعباـّتلا  َیلِإ  ْلِـصْوَأ  ّمُهّللَا َو  .ْمِهِمُولْظَم  ْنِم  َکـِنیِد  ِزاَزْعِإ  ِیف  َتّْرثَک 

َو ْمِِهتَریَِـصب ، ِیف  ٌْبیَر  ْمِِهْنثَی  َْمل  ْمِِهتَلِکاَش ، یَلَع  اْوَضَم  َو  ْمُهَتَهْجِو ، اْوّرََحت  َو  ْمُهَتْمَـس ، اوُدَـصَق  َنیِذـّلا  َِکئاَزَج ، َْریَخ  ِناَمیِْإلِاب ،» اَنوُقَبَس 
، ْمِِهیْدَِـهب َنوُدَـتْهَی  َو  ْمِِهنیِدـِب ، َنُونیِدَـی  ْمَُهل ، َنیِرِزاَُوم  َنیِِفناَکُم َو  ْمِهِراَنَم ، ِهَیاَدِِـهب  ِماَِـمْتئِالا  َو  ْمِهِراـَثآ ، ِْوفَق  ِیف    ٌ ّکَـش ْمُهِْجلَتْخَی  َْمل 

یَلَع ْمِهِجاَوْزَأ َو  یَلَع  ِنیّدـلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  اَذَـه  اَـنِمْوَی  ْنِم  َنیِِعباـّتلا  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا َو  .ْمِْهَیلِإ  اْوّدَأ  اَـمِیف  ْمُهَنوُمِهّتَی  اـَل  َو  ْمِْهیَلَع ، َنوُقِفّتَی 
ِْدیَک ْنِم  اَِهب  ْمُهُعَنْمَت  َو  َِکتّنَج ، ِضاَـیِر  ِیف  ْمَُهل  ُحَـسْفَت  َو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنِم  اَِـهب  ْمُهُمِـصْعَت  ًهاَلَـص  ْمُْهنِم ، َکَـعاَطَأ  ْنَم  یَلَع  ْمِِهتاـّیّرُذ َو 

َكُوناَعَتْسا اَم  یَلَع  اَِهب  ْمُُهنیُِعت  َو  ِناَْطیّشلا ،
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ررـض و تقو  چیه  هک  دنتـشاد  دـیما  ار  یتراجت  ترـضح  نآ  یتسود  هار  رد  دـندوب و  ربمایپ  یعقاو  نادـنمقالع  زا  هکنانآ  رب  اهلاراب 
.تسرف دورد  درادن  هارمه  يداسک 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیاس  رد  نوچ  دنتـسج و  يرود  اهنآ  زا  ناشریاشع  لیابق و  دندروآ  ربمایپ  هب  يور  یتقو  هک  یناسک  رب  و 
.دنتشادنپ هناگیب  ار  اهنآ  ناشناکیدزن  ماوقا و  دنتفرگ  رارق  مّلس  هلآ و 

دندـش ببـس  هکنآ  يارب  ار  ناشیا  نکم و  ناشـشومارف  شادـپ  تهج  زا  دـنا  هداد  تسد  زا  وت  رطاخ  هب  هک  ار  هچنآ  اراگدرورپ  سپ 
لیلد هب  زاس و  دونـشخ  شیوخ  ياضر  نوناک  زا  دـندومن  مالـسا  هب  توعد  ار  نارگید  تربمایپ  اب  هارمه  دـنورگب و  وت  نید  هب  مدرم 

هتسیاش دزم  دنتفرگ  رارق  انگنت  رد  دوخ  بوخ  هفرم و  یگدنز  زا  دندرک و  ترجه  شیوخ  نطوم  اهرهش و  زا  وت  ياضر  يارب  هکنیا 
نارادـنید ترثک  ثعاب  دـندروآرد و  تیمولظم  زا  ار  دوخ  دـندوب و  اشوک  تنید  يدنلبرـس  رد  هک  ار  ییاهنآ  زین  امرف و  تیاـنع  يا 

.امرف اطع  شاداپ  دندش 

ام اراگدرورپ  دنتفگ : یم  هک  ییاه  نامه  هد  صاصتخا  ربمایپ  صاخ )  ) باحـصا نیتسار  ناوریپ  هب  ار  دوخ  شاداپ  نیرتهب  ادـنوادخ 
اجنادب دندرک و  لیم  صاخ )  ) باحصا تمـس  هب  هک  ییاه  نامه  .زرمایب  دنتفرگ  تقبـس  ام  زا  ندروآ  نامیا  رد  هک  نامناردارب  اب  ار 

.دندرک لمع  دندوب و  دقتعم  اهنآ  شور  هب  راتفر  دیاقع و  رد  دندرک و  ور 

یلدود ریـسا  صاخ )  ) باحـصا یتخبکین  تیادـه و  راثآ  زا  تیعبت  رد  تفاین و  هار  يدـیدرت  ناشرکفت  زرط  شنیب و  رد  هک  یناسک 
دنتشاد رظن  قافتا  هطبار  نیا  رد  دندوب و  ناشیا  تیاده  هب  ناگتفای  تیاده  نید و  هب  نیدتم  ناگدننکددم و  زا  هک  یلاح  رد  .دندشن 

.دنداد یمن  رارق  تمهت  دروم  تایاور  ماکحا و  لقن  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هاگ  چیه  و 

ار وت  هک  مادـکره  رب  ناشنادـنزرف و  نارـسمه و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صاخ )  ) نارای ناوریپ  رب  اراـگدرورپ  راـب 
ياـج دـندرگ و  نوصم  وـت  یناـمرفان  زا  نآ  طـسوت  هب  هک  يدورد  ناـنچ  .تسرف  دورد  تماـیق  زور  اـت  زورما  زا  دـنا  هدرک  تعاـطا 

يا هدیدنـسپ  راک  ره  رد  دوش و  دراو  يا  هعدخ  بیرف و  اهنآ  هب  ناطیـش  هیحان  زا  ات  راذگن  نک و  ناشهاگیاج  ار  تشهب  زا  یعیـسو 
.امرف ظفح  دشاب  نآ  رد  يریخ  هکنآ  رگم  زور  بش و  ثداوح  زا  ار  اهنآ  امن و  ناش  يرای  دنتساوخ  کمک  وت  زا  هک 
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، َكَْدنِع اَمِیف  ِعَمّطلا  َو  ََکل ، ِءاَجّرلا  ِنْسُح  ِداَِقتْعا  یَلَع  اَِهب  ْمُُهثَْعبَت  َو  ٍْریَِخب ، ُقُرْطَی  ًاقِراَط  ّالِإ  ِراَهّنلا  ِْلیّللا َو  َقِراَوَط  ْمِهیِقَت  َو  ٍِّرب ، ْنِم  ِْهیَلَع 
ُمِْهَیلِإ َّببَُحت  َو  ِلِـجاَْعلا ، ِهَعَـس  ِیف  ْمُهَدّـهَُزت  َو  َکـْنِم ، ِهَبْهّرلا  َکـَْیلِإ َو  ِهَبْغّرلا  َیلِإ  ْمُهّدُرَِتل  ِداَـبِْعلا ، يِدـْیَأ  ِهیِوَْحت  اَـمِیف  ِهَمَهّتلا  ِكَْرت  َو 

ُعَقَت اّمِم  ْمُهَِیفاَُعت  َو  اَِهناَْدبَأ ، ْنِم  ِسُْفنَْألا  ِجوُرُخ  َمْوَی  ْمِِهب  ّلِحَی  ٍبْرَک  ّلُک  ْمِْهیَلَع  َنّوَُهت  َو  تْوَْملا ، َدـَْعب  اَِمل  َداَدِْعتْـسِالا  َو  ِلِجْآِلل ، َلَمَْعلا 
.َنیِقّتُْملا ِلیِقَم  ْنِم  ٍْنمَأ  َیلِإ  ْمُهَّریَُصت  َو  اَهِیف ، ِدُولُْخلا  ِلوُط  ِراّنلا َو  ِهّبَک  َو  اَِهتاَروُذْحَم ، ْنِم  ُهَْنتِْفلا  ِِهب 
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هب تسوت و  قلخ  دزن  هچنآ  دوش و  عمط  نانیمطا و  دـیما و  هیاـم  ناـشیارب  تسوت  راـیتخا  رد  هچنآ  هب  دوش  ثعاـب  هک  يدورد  ناـنچ 
ناشـسرتادخ یهد و  قوس  تیوس  هب  تبغر  لـیم و  هب  ار  اـهنآ  هجیتن  رد  اـت  .دزاـسن  راداو  تمهت  هب  ار  اـهنآ  يدرک  اـطع  تناگدـنب 

یگدامآ ترخآ و  يارب  لمع  دنشاب و  هتـشادن  ایند  هب  یگتـسبلد  هک  ینک  يراک  دنراد  یعیـسو  یگدنز  هک  یلاح  نیع  رد  ییامن و 
.یهد رارق  ناشیا  هقالع  دروم  ار  گرم  يارب 

زا سپ  لحارم  زا  ینک و  ناسآ  ناشیارب  ار  یتحاراـن  عون  ره  نداد  ناـج  ماـگنه  رد  هک  ییاـمن  يا  هنوگ  هب  ار  ناـنآ  عضو  ادـنوادخ 
شمارآ و هاگیاج  هب  ار  اهنآ  يراد و  ناشفاعم  نآ  رد  یگنادواج  شتآ و  رد  نداـتفا  دـننام  اـه  یتخـس  اـه و  شیاـمزآ  نوچ  گرم 

.يزاس هناور  ناراکزیهرپ  هاگتماقا 
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ِهِتَیاَلَو ِلْهَأِل  ِهِسْفَنِل و  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 5)

یَلَع ّلَص  ِهِْکُلم ، ُهّدُم  یِهَْتنَت  َال  ْنَم  اَی  َو  َِکتَمَظَع ، ِیف  ِداَْحلِْإلا  ِنَع  اَْنبُجْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ِِهتَمَظَع ، ُِبئاَجَع  یِضَْقنَت  َال  ْنَم  اَی 
.َِکتَمْحَر َو ِیف  ًابیِـصَن  اََنل  ْلَعْجا  ِِهلآ َو  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ِِهتَمْحَر ، ُِنئاَزَخ  یَنْفَت  َال  ْنَم  اَی  .َِکتَمِقَن َو  ْنِم  اََنباَقِر  ِْقتْعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو 
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ُراَطْخَْألا ، ِهِرَطَخ  َْدنِع  ُرُغْـصَت  ْنَم  اَی  َو  َِکبُْرق ، َیلِإ  اَِننْدَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ُراَْصبَْألا  ِِهتَیْؤُر  َنوُد  ُعِطَْقنَت  ْنَم  اَی 

َنِیباّهَْولا ِهَبِه  ْنَع  اَِننْغَأ  ّمُهّللا  .َْکیََدل  اَنْحَـضْفَت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ِراَبْخَْألا ، ُنِطاََوب  ُهَْدنِع  ُرَهْظَت  ْنَم  اَی  .َْکیَلَع َو  اَْنمّرَک  َو  ِِهلآ ،
.َِکلْضَف َعَم  ٍدَحَأ  ْنِم  َشِحْوَتْسَن  َال  َو  َِکلَْذب ، َعَم  ٍدَحَأ  َیلِإ  َبَغَْرن  َال  یّتَح  َِکتَلِِصب ، َنیِعِطاَْقلا  َهَشْحَو  اَنِفْکا  َو  َِکتَبِِهب ،

، اَْنیَلَع ْدِکَت  َال  اََنل َو  ْدِک  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا 
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5

شناتسود دوخ و  قح  رد  یمارگ  نآ  ياعد 

تمظع و هرابرد  ندش  فرحنم  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  درادن ، نایاپ  شیاه  یگرزب  ياه  یتفگـش  هک  یـسک  يا 
.رادب رذح  رب  تا  ییایربک 

دوخ تمقن  باذـع و  راب  ریز  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  دـسر ، یمن  رخآ  هب  شتماعز  تنطلـس و  ناـمز  هکنآ  يا  و 
.زاس دازآ 

.امرف ام  لاح  لماش  تدوخ  تمحر  زا  یبیصن  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  دوش ، یمن  یناف  شتمحر  ریاخذ  هک  یسک  يا  و 

.امرف کیدزن  تهاگرد  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  دنشاب ، یمن  شندید  هب  رداق  ناگدید  هکنآ  يا  و 

یمارگ دوخ  دزن  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  تسا ، زیچان  کچوک و  شربارب  رد  يا  هبترم  دـنلب  ره  هک  یـسک  يا  و 
.رادب

.امرفم اوسر  دوخ  رضحم  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  تسا ، راکشآ  شدزن  يّرس  بلاطم  رابخا و  هکنآ  يا  و 

نارگید هکنیا  ینارگن  زا  ار  ام  دوخ  ششخب  اب  زین  نک و  زاین  یب  مرک  دوج و  لها  شـشخب  زا  ار  ام  دوخ  شـشخب  هب  اراگدرورپ  راب 
.میهدن هار  دوخ  هب  ساره  سکچیه  زا  وت  مرک  لضف و  هب  میزادنین و  ور  يرگید  هب  ات  روایب  نوریب  دنا  هدرک  هطبار  عطق  ام  اب 

.امرف ارجا  ام  نایز  هب  هن  ام و  دوس  هب  ار  تریبدت  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ 
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َال َو  َْکَیلِإ ، اَنِدـْها  َو  َِکب ، اَنْظَفْحا  َو  َْکنِم ، اَِنق  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اّنِم  ْلِدـُت  َال  اََـنل َو  ْلِدَأ  َو  اَِـنب ، ْرُکْمَت  اـَل  اََـنل َو  ْرُْکما  َو 
، ِناَمّزلا ِِبئاََون  ّدَح  اَنِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ْمَنْغَی  َْکَیلِإ  ُْهبّرَُقت  ْنَم  َو  ْمَْلعَی ، ِهِدْهَت  ْنَم  ْمَلْـسَی َو  ِهِقَت  ْنَم  ّنِإ  َْکنَع  اَنْدِعاَُبت 

اَّمنِإ َو  اَنِفْکا ، َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َِکتُّوق ، ِلْضَِفب  َنوُفَتْکُْملا  یِفَتْکَی  اَّمنِإ  ّمُهّللا  .ِناَْطلّسلا  َِهلْوَص  َهَراَرَم  َو  ِناَْطیّشلا ، ِِدیاَصَم  ّرَش  َو 
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَصَف  َکِهْجَو ، ِرُوِنب  َنوُدَتْهُْملا  يِدَـتْهَی  اَّمنِإ  َو  اَنِطْعَأ ، َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َِکتَدِـج ، ِلْضَف  ْنِم  َنوُطْعُْملا  یِطُْعی 

ِهِوـُْغی َْمل  َْتیَدَـه  ْنَم  َو  َنیِِعناَْـملا ، ُعـْنَم  ُهْصُْقنَی  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنَم  َو  َنِیلِذاَْـخلا ، ُنَالْذِـخ  ُهْرُرْـضَی  َْمل  َْتَیلَاَو  ْنَم  َکـّنِإ  ّمُهّللا  .اَنِدـْها  َو  ِِهلآ ،
ّقَْحلا َلِیبَس  اَِنب  ُْکلْـسا  َو  َكِداَفْرِِإب ، َكِْریَغ  ْنَع  اَِـننْغَأ  َو  َكِداَـبِع ، ْنِم  َكّزِِعب  اَـنْعَْنما  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  َنیّلِـضُْملا ، ُلاَلْـضِإ 
اَِنتَنِْسلَأ َقاَلِْطنا  َو  َِکتَمِْعن ، ِرْکُش  ِیف  اَِنناَْدبَأ  َغاَرَف  َو  َِکتَمَظَع ، ِرْکِذ  ِیف  اَِنبُوُلق  َهَماَلَس  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َكِداَشْرِِإب 

َِکتّـصاَخ ْنِم  َو  َْکیَلَع ، َنّیلاّدلا  َِکتاَدُه  َو  َْکَیلِإ ، َنیِعاّدـلا  َِکتاَعُد  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َِکتّنِم  ِفْصَو  ِیف 
.َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  اَی  َْکیََدل ، َنیّصاَْخلا 
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وا لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  .نکم  زوریپ  ام  رب  ار  اهنآ  هدـب و  هبلغ  اهنآ  رب  ار  ام  نکم و  رکم  ام  يارب  نک و  رکم  اـم  نیفلاـخم  يارب 
وت ار  هکره  اریز  امرفم  رود  تدوخ  زا  ار  ام  نک و  نامتیادـه  دوخ  يوس  هب  امرف و  ظفح  دوخ  هب  ار  ام  هد و  هانپ  ار  اـم  تسرف ، دورد 

.ددرگ یم  زاین  یب  ییامن  کیدزن  شیوخ  هب  ار  هکره  دوش و  یم  هاگآ  ییامرف  تیادـه  وت  ار  هکره  دـنام و  یم  تمالـس  یهد  هاـنپ 
ظفح هطلس  لها  هبلغ  متس و  یتخـس  ناطیـش و  سواسو  ّرـش  نامز و  ثداوح  یخلت  زا  ار  ام  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 

.امرف

دورد وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  دـندش  زاین  یب  نارگید  زا  دـندرک  افتکا  وت  ناوترپ  لـضف  هب  هک  ییاـهنآ  تسین  يدـیدرت  اراـگدرورپ 
دورد وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  دنـشخب ، یم  هک  تسوت  شـشخب  اطع و  زا  مرک  دوج و  لها  دـیدرت  یب  نک و  زاین  یب  ار  اـم  تسرف و 
دمحم رب  سپ  دننک ، یم  تیاده  ار  نارگید  هک  تسوت  دوجو  رون  زا  نارگتیاده  هک  تسین  يدیدرت  .امرف و  اطع  زین  ام  رب  و  تسرف ،

.امرف تیاده  زین  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  و 

اطع وت  ار  هکره  دـنام و  رمث  یب  دنتـشاد  ار  وا  ندرک  راوخ  دـصق  هک  ییاهنآ  تاکرح  تشاد ، یتسود  دـنویپ  وت  اـب  هکره  ادـنوادخ 
هب ناگدـننک  هارمگ  یهارمگ  هب  توعد  يدومرف  تیادـه  وت  ار  هکره  درکن و  دراو  وت  ياطع  رد  یناصقن  نالیخب  تعنامم  يدومرف 

.دیسرن ییاج 

زا ار  ام  تمرک  فطل و  هب  زاس و  رود  تناگدـنب  دـنزگ  زا  شیوخ  لازیـال  تردـق  هب  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ 
.راذگب نامیاپ  شیپ  ار  قح  ریسم  رد  كولس  دوخ  ياه  ییامنهار  اب  نک و  زاین  یب  نارگید 

رد ار  نامیاهندـب  شیاسآ  تلالج و  تمظع و  زا  يدای  وترپ  رد  ار  ناـمیاهلد  تمالـس  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا  راـب 
.هد رارق  تفاطلا  فیصوت  نایب و  رد  ار  نامراتفگ  ینیریش  تیاه و  تمعن  زا  ینادردق 

توعد تیوس  هب  زین  ار  نارگید  دوخ ، ندش  توعد  نمـض  هک  هد  رارق  یناسک  هلمج  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلا 
يا میوش ، بوسحم  وت  هب  کـیدزن  رایـسب  دارفا  زا  هرخـالاب  مینک و  تلـالد  تیوس  هب  ار  رگید  مدرم  نتفاـی ، تیادـه  نمـض  مینک و 

.نانابرهم نیرتنابرهم 
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ِءاَسَمْلا ِحاَبّصلا َو  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 6)

ّلُک ُِجلُوی  .ًادوُدْمَم  ًادَمَأ  َو  ًادوُدْحَم ، ًاّدَح  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ّلُِکل  َلَعَج  َو  ِِهتَرْدُِقب ، اَمُهَْنَیب  َّزیَم  َو  ِِهتّوُِقب ، َراَهّنلا  َْلیّللا َو  َقَلَخ  يِّذلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا 
ْنِم ِهِیف  اُونُکْـسَِیل  َْلیّللا  ُمَُهل  َقَلَخَف  ِْهیَلَع ، ْمُُهئِْـشُنی  َو  ِِهب ، ْمُهوُذـْغَی  اَمِیف  ِداَبِْعِلل  ُْهنِم  ٍریِدـْقَِتب  ِهِیف  ُهَبِحاَص  ُجـِلُوی  َو  ِِهبِحاَص ، ِیف  اَـمُْهنِم  ٍدِـحاَو 

ًهّذـَل َو ِِهب  اُولاَـنَِیل  َو  ًهُّوق ، ًاـماَمَج َو  ْمَُهل  َکـِلَذ  َنوُکَیَف  ِهِماَـنَم ، ِِهتَحاَر َو  ْنِم  اوُـسَْبلَِیل  ًاـساَِبل  ُهَلَعَج  َو  ِبَصّنلا ، ِتاَـضَهَن  ِبَعّتلا َو  ِتاَـکَرَح 
ْنِم ِلِـجاَْعلا  ُلـْیَن  ِهِیف  اَِـمل  ًاـبَلَط  ِهِضْرَأ ، ِیف  اوُحَرْـسَی  َو  ِِهقْزِر ، َیلِإ  اُوبّبَـسَتَِیل  َو  ِِهلْـضَف ، ْنِم  ِهِیف  اوُغَْتبَِیل  ًارِْـصبُم  َراَـهّنلا  ُمَُهل  َقَلَخ  َو  ًهَوـْهَش ،

ِلِزاَنَم َو  ِِهتَعاَط ، ِتاَـقْوَأ  ِیف  ْمُه  َْفیَک  ُرُْظنَی  َو  ْمُهَراَـبْخَأ ، ُوْلبَی  َو  ْمُهَنْأَـش ، ُِحلُْـصی  َکـِلَذ  ّلُِـکب  .ْمُهاَرْخُأ  ِیف  ِلِـجْآلا  ُكَرَد  َو  ْمُهاَْـینُد ،
َو اُولِمَع ، اَِمب  اوُءاَسَأ  َنیِّذلا  َيِزْجَِیل  ِهِماَکْحَأ ، ِِعقاَوَم  َو  ِهِضوُُرف ،
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6

ماش حبص و  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد 

تّدـم ناـمز و  اـهنآ  زا  مادـکره  رب  درک و  زیاـمتم  مه  زا  ار  اـهنآ  دوـمرف و  قـلخ  ار  زور  بش و  شتردـق  هـب  هـک  ار  ییادـخ  دـمح 
.دومن نییعت  ار  یصخشم 

شرورپ ثعاب  مه  دنسرب و  دوخ  هیذغت  يزور و  هب  مه  ات  داد  رارق  ناگدنب  يارب  ینّیعم  دح  رد  ار  زور  بش و  زا  کیره  هک  ییادخ 
شمارآ تحارتسا و  هب  زور  ياه  يراوشد  روآ و  یگتـسخ  ياه  تکرح  زا  ات  درک  قلخ  ناـشیا  يارب  ار  بش  نیارباـنب  .ددرگ  اـهنآ 

شیاسآ و تقو  رـشب  يارب  بش  ًاقح  هک  دـنمارایب  نآ  رد  یتحار  هب  مدرم  اـت  داد  رارق  یـششوپ  ساـبل و  عقاو  رد  ار  بش  دـنزادرپب و 
بلط رد  انیب  یمشچ  اب  ات  درک  قلخ  ناشیا  يارب  ار  زور  .دشاب و  یم  توهـش  عفد  ندرب و  تّذل  يارب  يا  هلیـسو  تسا و  ورین  نتفرگ 
يارب یمدـق  مه  دـنروآ و  تسد  هب  ار  ناشایند  دـنمدوس  لـیاسو  مه  نیمز  رد  شدرگ  اـب  دـننک و  تمه  راـگدرورپ  لـضف  يزور و 

.دنرادرب ترخآ  ناهج 

درگن یم  دیامن و  یم  شیامزآ  ار  ناشراتفر  دنک و  یم  حالـصا  ار  ناشراک  هک  تسا  لیاسو  نیا  طسوت  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هک ار  ییاهنآ  هجیتن  رد  ات  دنهد  یم  ماجنا  ار  شماکحا  تابجاو و  هنوگچ  دننک و  یم  فرص  ار  یگدنب  تعاط و  تاقوا  هنوگچ  هک 

.دهد شاداپ  دنا  هدرک  ییوکین  هتسیاش  راتفر  اب  هک  نانآ  دنا و  هدروآ  یم  اج  هب  دنسپان  تشز و  ياهراک 
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ِِبلاَطَم ْنِم  اَنَتْرَّصب  َو  ِراَهّنلا ، ِءْوَض  ْنِم  ِِهب  اَنَتْعّتَم  َو  ِحاَبْصِْإلا ، َنِم  اََنل  َْتقَلَف  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ّمُهّللا  .یَنْـسُْحلِاب  اُونَـسْحَأ  َنیِّذلا  َيِزْجَی 
ٍدِحاَو ّلُک  ِیف  َْتثََثب  اَم  َو  اَهُضْرَأ ، اَهُؤاَمَس َو  ََکل  اَِهتَلْمُِجب  اَهّلُک  ُءاَیْشَْألا  ِتَحَبْـصَأ  اَنْحَبْـصَأ َو  .ِتاَفْآلا  ِقِراَوَط  ْنِم  ِهِیف  اَنَْتیَقَو  َو  ِتاَْوقَْألا ،

َکُْکُلم َو اَنیِوْحَی  َِکتَْـضبَق  ِیف  اَنْحَبْـصَأ  يَّرثلا ، َتَْحت  ّنَک  اَم  َو  ِءاَوَْهلا ، ِیف  اَـلَع  اَـم  ُهُصِخاَـش َو  ُهُمیِقُم َو  َو  ُهُکّرَحَتُم ، ُُهنِکاَـس َو  اَـمُْهنِم ،
اَم ّالِإ  ِْریَْخلا  َنِم  َال  َو  َْتیَـضَق ، اَم  ّالِإ  ِْرمَْألا  َنِم  اََنل  َْسَیل  .َكِرِیبْدـَت  ِیف  ُّبلَقَتَن  َو  َكِْرمَأ ، ْنَع  ُفّرَـصَتَن  َو  َُکتّیِـشَم ، اَنّمُـضَت  َو  َُکناَْطلُس ،

ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  ّمَِذب ٍ.  اَنَقَراَف  اَنْأَسَأ  ْنِإ  َو  ٍدْمَِحب ، اَنَعّدَو  اّنَـسْحَأ  ْنِإ  ٌدِیتَع ، ٌدِهاَش  اَْنیَلَع  َوُه  َو  ٌدیِدَج ، ٌثِداَح  ٌمْوَی  اَذَه  .َْتیَطْعَأ َو 
َنِم ِهِیف  اََـنل  ْلِزْجَأ  َو  ٍهَرِیبَـک ، ْوَأ  ٍهَریِغَـص  ِفاَِرتـْقا  ِوَأ  ٍهَریِرَج ، ِباَِـکتْرِاب  ِِهتَقَراَـفُم  ِءوُـس  ْنِم  اَنْمِـصْعا  َو  ِِهتَبَحاَـصُم ، َنْـسُح  اَْـنقُزْرا  َو  ِهـِلآ ،

ِماَرِْکلا یَلَع  ْرّسَی  ّمُهّللا  .ًاناَسْحِإ  اًلْضَف َو  ًارْخُذ َو  ًارْجَأ َو  ًارْکُـش َو  ًادْمَح َو  ِْهیَفَرَط  َْنَیب  اَم  اََنل  ْأَْلما  َو  ِتاَئّیّـسلا ، َنِم  ِهِیف  اَِنلْخَأ  َو  ِتاَنَـسَْحلا ،
ًاّظَح ِِهتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ّلُک  ِیف  اََنل  ْلَعْجا  ّمُهّللا  .اَِنلاَمْعَأ  ِءوُِسب  ْمُهَْدنِع  اَنِزُْخت  َال  َو  اَنَِفئاَحَص ، اَِنتاَنَسَح  ْنِم  اََنل  ْأَْلما  َو  اَنَتَنُوئَم ، َنِیِبتاَْکلا 
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ام قازرا  هک  يدراوم  هب  یتخاـس و  دـنم  هرهب  زور  ییانـشور  زا  ار  اـم  يدوشگ و  اـم  يارب  ار  اـه  حبـص  هک  تسارت  دـمح  ادـنوادخ 
نوچ دندرک  حبـص  زین  تادوجوم  همه  میدرک و  حبـص  .يدومرف  ظفح  ایالب  تافآ و  زا  ار  ام  يدرک و  نامیانـشآ  دـیآ  یم  تسدـب 

هچ دنا و  هداتسیا  هک  ییاهنآ  هچ  كّرحتم ، ای  نکاس و  زا  معا  دنتسه  اه  نیمز  اهنامـسآ و  نیب  رد  هک  هچنآ  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ 
.میتسه وت  کلم  همه  همه و  هک  یلاح  رد  هدـش  ناهنپ  كاـخ  قاـمعا  رد  هچنآ  هتفر و  ـالاب  اوه  رد  هچنآ  دـنا و  هدـنور  هک  ییاـهنآ 

عون ره  میاوت و  هدارا  لومشم  دریگ و  یم  ارف  ار  ام  تا  ییاناوت  هطلـس و  میـشاب و  یم  وت  تردق  هضبق  رد  هک  یلاح  رد  میدرک  حبص 
يا هدومرف  یعطق  مکح  وت  هک  ار  هچنآ  زج  يزیچ  ام  يارب  زا  .تسوت  ریبدـت  زا  ینوگرگد  بالقنا و  ره  وت و  نامرف  هب  ام  زا  یتکرح 

.يا هدرک  اطع  وت  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  يریخ  درادن و  دوجو 

یم دورد  ام  رب  میهد  ماجنا  یکین  راـک  رگا  .تسا  يا  هداـمآ  دـهاش  اـم  يارب  نآ  تسا و  يدـیدج  زور  اـم  يارب  زور  نیا  ادـنوادخ 
.دش دهاوخ  ادج  ام  زا  ام  رب  ندرک  نیرفن  اب  میهد  ماجنا  يدب  راک  رگا  دتسرف و 

نآ اب  ییادـج  ماگنه  رد  هکنیا  زا  ار  ام  میـشاب و  نآ  يارب  یبوخ  بحاصم  ات  هد  نامقیفوت  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب 
کین ياهراک  رب  دـیدج  زور  نیا  رد  ات  نک  قفوم  ار  ام  هکلب  اـمرف  ظـفح  گرزب  اـی  کـچوک و  هاـنگ  هاوخ  میوش  یـشزغل  بکترم 
يارب نتخودـنا  شاداـپ و  شیاتـس و  دـمح و  زا  ار  اـم  زور  رخآ  اـت  لوا  هرخـالاب  مینک و  هیلخت  ار  دوخ  اهیدـب  زا  مییازفیب و  شیوخ 

.نک زیربل  ناسحا  لضف و  ترخآ و  ناهج 

نک و رپ  بوخ  ياهراک  زا  ار  ام  هدـنورپ  نک و  ناسآ  ار  ام  تامحز  دنتـسه  لامعا  هدنـسیون  هک  تتمارک  اب  هتـشرف  ود  رب  ادـنوادخ 
.امرفم اوسر  ار  ام  نامیاهراک  یتشز  رطاخ  هب  یمارگ  ود  نآ  شیپ 

نیب زا  یقدـص  دـهاش  تا و  يرازگرکـش  زا  یبیـصن  تناگدـنب و  زا  يا  هرهب  دـیدج  زور  نیا  تاعاس  زا  یتعاس  ره  رد  اراـگدرورپ 
.هد رارق  نامیارب  تناگتشرف 
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اَنِْفلَخ ْنِم  اَنیِْدیَأ َو  ِْنَیب  ْنِم  اَنْظَفْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍقْدِص  َدِهاَش  َكِرْکُش َو  ْنِم  ًابیِـصَن  َو  َكِداَبِع ، ْنِم 
ّلَـص ّمُهّللا  .َِکتّبَحَِمل  إًلِمْعَتْـسُم  َِکتَعاَط ، َیلِإ  ًایِداَه  َِکتَیِـصْعَم ، ْنِم  ًامِـصاَع  ًاظْفِح  اَنیِحاََون ، ِعیِمَج  ْنِم  اَِنِلئاَمَـش َو  ْنَع  اَِنناَْمیَأ َو  ْنَع  َو 
ِعاَّبتا َو  ِمَعّنلا ، ِرْکُـش  َو  ّرّـشلا ، ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْـسِال  اَنِماّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَـه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَـه َو  اَـنِمْوَی  ِیف  اَـنْقّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

ّقَْحلا َو ِهَرُْـصن  َو  ِِهلَالْذِإ ، ِلِطاَْبلا َو  ِصاَِـقْتنا  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِهَطاَـیِح  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب ، ِْرمَأـْلا  َو  ِعَدـِْبلا ، ِهَبَناَُـجم  َو  ِنَنّـسلا ،
َلَْـضفَأ َو  ُهاَنْدِهَع ، ٍمْوَی  َنَْمیَأ  ُْهلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِفیِهّللا  ِكاَرْدِإ  َو  ِفیِعّـضلا ، ِهَنَواَعُم  َو  ّلاّضلا ، ِداَشْرِإ  َو  ِهِزاَزْعِإ ،

ْنِم َْتَیلْوَأ  اَِمل  ْمُهَرَکْـشَأ  َکِْقلَخ ، ِهَلْمُج  ْنِم  ُراَهّنلا  ُْلیّللا َو  ِْهیَلَع  ّرَم  ْنَم  یَـضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  .ِهِیف َو  اَْنِللَظ  ٍْتقَو  َْریَخ  َو  ُهاَْنبِحَـص ، ٍبِحاَص 
ُدِهْشُأ َو  ًادیِهَش ، َِکب  یَفَک  َكُدِهْـشُأ َو  ّینِإ  ّمُهّللَا  .َِکیْهَن  ْنِم  َتْرّذَح  اّمَع  ْمُهَفَقْوَأ  َو  َکِِعئاَرـش ، ْنِم  َتْعَرَـش  اَِمب  ْمُهَمَْوقَأ  َو  َکِمَِعن ،

ّینَأ اَذَه ، يّرَقَتْـسُم  ِهِذَه َو  ِیتَْلَیل  ِهِذَه َو  ِیتَعاَس  اَذَه َو  یِمْوَی  ِیف  َکِْقلَخ  ِِرئاَس  َِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْـسَأ  ْنَم  َکَضْرَأ َو  َكَءاَمَس َو 
ََهلِإ َال  يِّذلا  ُهّللا  َْتنَأ  َّکنَأ  ُدَهْشَأ 

48 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


یظفح نانچنآ  امرف ، ظفح  پچ  تسار و  رـس و  تشپ  لباقم و  زا  یحاون  عیمج  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ 
.مینک لمع  وت  یتسود  هار  هب  هدش و  تیاده  تا  یگدنب  هب  میوشن و  تیصعم  بکترم  هک 

يارب زین  رادب و  ّقفوم  ریخ  راک  ماجنا  يارب  یگدـنز  مایا  عیمج  رد  بشما و  زورما و  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلا 
مالسا و زا  ینابهگن  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه و  تعدب  زا  بانتجا  اه و  تنس  زا  يوریپ  اه و  تمعن  رکـش  ّرـش و  زا  يرود 

اطع قیفوت  ناگدید  متـس  یـسرداد  نافیعـض و  يرای  ناهارمگ و  ندومن  تیاده  قح و  هب  ندیـشخب  تّزع  يرای و  لطاب و  بوکرس 
.امرف

رد هدـب و  رارق  ام  يارب  نامز  نیرتوکین  هارمه و  نیرتهب  زور و  نیرت  نمیا  ار  زور  نیا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
مواقم يا و  هدومرف  اطع  هک  ییاه  تمعن  هب  تبسن  نیرترکاش  زور و  بش و  شدرگ  زا  هدیرفآ  نیرت  یـضار  ار  ام  تیاه  هدیرفآ  نیب 

.امنب يا  هدومرف  یهن  وت  هک  ار  هچنآ  زا  دارفا  نیرتراگزیهرپ  تعیارش و  ماکحا و  هدننک  ارجا  نیرت 

نیمز نامـسآ و  رد  هک  یناگتـشرف  نآ  تنیمز و  نامـسآ و  زین  یتسه و  یفاک  نداد  یهاوگ  يارب  وت  مریگ و  یم  دهاش  ارت  ادنوادخ 
مهد یم  تداهـش  دوخ  هاگیاج  نیا  رد  بش و  نیا  رد  تعاس و  نیا  زور و  نیا  رد  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  تاقولخم  ریاس  دننکاس و 

.تسین ییادخ  وت  ریغ  هک  اتکی  يادخ  ییوت  هک 
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َُکتَرَیِخ َُکلوُسَر و  َكُْدبَع َو  ًادّمَُحم  ّنَأ  َو  ِْقلَْخلِاب ، ٌمیِحَر  ِْکلُْملا ، ُِکلاَم  ِداَبِْعلِاب ، ٌفوُءَر  ِمْکُْحلا ، ِیف  ٌلْدَـع  ِطْسِْقلِاب ، ٌِمئاَق  َْتنَأ ، ّالِإ 
ْنِم ٍدَحَأ  یَلَع  َْتیّلَـص  اَم  َرَثْکَأ  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  .اََهل  َحَصَنَف  ِِهتّمُِأل  ِحْـصّنلِاب  ُهَتْرَمَأ  َو  اَهاّدَأَف ، َکََتلاَسِر  ُهَْتلّمَح  َکِْقلَخ ، ْنِم 
َْتنَأ َّکنِإ  ِِهتّمُأ ، ْنَع  َِکئاَِیْبنَأ  ْنِم  ًادَـحَأ  َْتیَزَج  اَم  َمَرْکَأ  َلَْضفَأ َو  اّنَع  ِهِزْجا  َو  َكِداَبِع ، ْنِم  ًادَـحَأ  َْتیَتآ  اَم  َلَْضفَأ  اّنَع  ِِهتآ  َو  َکِْقلَخ ،

.َنِیبَْجنَْألا ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاّطلا  َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ٍمیِحَر ، ّلُک  ْنِم  ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ِمیِظَْعِلل ، ُِرفاَْغلا  ِمیِسَْجلِاب ، ُناّنَْملا 
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هدننک محر  قلخ و  رب  هرطیس  تردق و  بحاص  ییوت  ناگدنب و  هب  تبسن  نابرهم  هنالداع و  ماکحا  يرجم  تلادع و  هدننکاپرب  ییوت 
.تیاه هدیرفآ  رب 

راـب .دـشاب  یم  تقلخ  نیرتهب  زا  تسوت و  لوسر  هدـنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  مهد  یم  تداهـش  زین  و 
.داد دنپ  ار  تما  وا  يداد  نامرف  شتما  تحیصن  هب  ار  يو  .درک  غالبا  یبوخ  هب  وا  یتشاذگ و  وا  شود  رب  ار  تلاسر 

هک ار  یتبهوم  نیرتالاب  ام  بناج  زا  وا  رب  يا و  هداتسرف  دورد  تیاه  هدیرفآ  رب  هچنآ  زا  شیب  تسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
هیحان زا  يربمایپ  ره  هب  هک  یـشاداپ  نیرت  تمارکاب  نیرترب و  وا  هب  ام  هیحان  زا  هد  شاداـپ  نک و  تیاـنع  يدومرف  اـطع  تناگدـنب  رب 

.يا هداد  وا  هب  شتما 

دمحم و رب  سپ  يرتنابرهم  ینابرهم  ره  زا  وت  نیگنس و  ياه  شزغل  هدنزرمآ  ییوت  گرزب و  ياه  تمعن  هدنـشخب  ییوت  اراگدرورپ 
.تسرف دورد  وا  هدیزگرب  هزیکاپ و  كاپ و  لآ 
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ِبْرَکْلا َدْنِع  ٌهّمِلُم َو  ِهِب ، ْتَلَزَن  ْوَأ  ٌهّمِهُم  ُهَل  ْتَضَرَع  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 7)

، ُباَعّـصلا َِکتَرْدُِقل  ّْتلَذ  .ِجَرَْفلا  ِحْوَر  َیلِإ  ُجَرْخَْملا  ُْهنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَم  اَی  َو  ِِدئاَدّشلا ، ّدَح  ِِهب  ُأَثْفَی  ْنَم  اَی  َو  ِهِراَکَْملا ، ُدَـقُع  ِِهب  ّلَُحت  ْنَم  اَی 
َو ٌهَرِمَتُْؤم ، َکـِلْوَق  َنوُد  َِکتّیِـشَِمب  َیِهَف  .ُءاَیْـشَْألا  َکـِتَداَرِإ  یَلَع  ْتَضَم  َو  ُءاَـضَْقلا ، َِکتَردـُِقب  يَرَج  َو  ُباَبْـسَْألا ، َکـِفُْطِلب  ْتَبّبَـسَت  َو 

اَْهنِم ُفِشَْکنَی  َال  َو  َْتعَفَد ، اَم  ّالِإ  اَْهنِم  ُِعفَدـْنَی  َال  ِتاِّملُْملا ، ِیف  ُعَْزفَْملا  َْتنَأ  َو  ِتاّمِهُْمِلل ، ّوُعْدَْـملا  َْتنَأ  .ٌهَرِجَْزنُم  َِکیْهَن  َنوُد  َکـِتَداَرِِإب 
ُهَتْهّجَو َِکناَْطلُِسب  ّیَلَع َو  ُهَتْدَرْوَأ  َِکتَرْدُِقب  َو  ُُهلْمَح ، ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیب  َّملَأ  َو  ُُهْلِقث ، ِینَدّأَکَت  ْدَق  اَم  ّبَر  اَی  ِیب  َلََزن  ْدَق  .ْتفَـشَک َو  اَم  ّالِإ 

اَِمل َِقْلغُم  َال  َو  َْتقَلْغَأ ، اَِمل  َِحتاَف  َال  َو  َتْهّجَو ، اَِمل  َفِراَص  َال  َو  َتْدَرْوَأ ، اَِمل  َرِدْصُم  اَلَف  .َّیلِإ 
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7

هودنا مغ و  یتخس و  ماگنه  رد 

يا دوش و  یم  فرطرب  وا  هلیـسو  هب  اه  یتخـس  تدـش  هک  یـسک  يا  ددرگ و  یم  زاب  شتـسد  هب  اهیراتفرگ  ياه  هرگ  هک  یـسک  يا 
.ددرگ یم  لصاح  وا  هب  ءاجتلا  سامتلا و  اب  شیاشگ  يوس  هب  نتفر  اهیراتفرگ و  عفر  هک  یسک 

هدیدرگ و هدامآ  راک  ره  بابسا  لیاسو و  هک  تسوت  مرک  فطل و  هب  هدش و  ناسآ  وت  تردق  هب  تخـس  رایـسب  ياهراک  اراگدرورپ 
.دنا هداتفا  راک  هب  اهزیچ  همه  هک  تسوت  هدارا  هب  هداتفا و  نایرج  هب  اهراک  يارب  یعطق  مکح  هک  تسوت  يورین  هب 

سپ .دنـشک  یم  راک  زا  تسد  تندرک  یهن  هب  هن  وت و  هدارا  هب  دـنرب و  یم  نامرف  تراتفگ ، هب  هن  تا و  هدارا  هب  تادوجوم  نیاربانب 
یمن عفد  عفر و  يزیچ  تاقولخم  زا  يا و  هدننک  ددـم  اهیراوگان  رد  هک  ییوت  يوش و  یم  هدـناوخ  یگدـنز  جـیاوح  يارب  هک  ییوت 

.ینک هدارا  وت  رگم  دوش  یمن  داجیا  یشیاشگ  زین  یهاوخب و  وت  رگم  ددرگ 
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یّنَع ْرِسْکا  َو  َِکلْوَِطب ، ِجَرَْفلا  َبَاب  ّبَر  اَی  ِیل  ْحَْتفا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َْتلَذَخ ، ْنَِمل  َرِصاَن  َال  َو  َتْرّسَع ، اَِمل  َرّسَیُم  َال  َو  َتْحَتَف ،
ًاجَرَف ًهَمْحَر َو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ُْتلَأَس ، اَمِیف  ِْعنّـصلا  َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو  ُتْوَکَـش ، اَـمِیف  ِرَظّنلا  َنْسُح  ِیْنِلنَأ  َو  َکـِلْوَِحب ، ّمَْهلا  َناَْـطلُس 

ِیب َلََزن  اَِمل  ُْتقِض  ْدَقَف  .َِکتّنُس  ِلاَمِْعتْسا  َو  َکِضوُُرف ، ِدُهاَعَت  ْنَع  ِماَِمتْهِالِاب  ِیْنلَغْـشَت  َال  .ًاّیِحَو َو  ًاجَرْخَم  َكِْدنِع  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  ًائِینَه ،
ْنِإ َِکلَذ َو  ِیب  ْلَْعفاَف  ِهِیف ، ُْتعَقَو  اَم  ِْعفَد  َو  ِِهب ، ُتِینُم  اَم  ِفْشَک  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َو  ًاّمَه ، ّیَلَع  َثَدَح  اَم  ِلْمَِحب  ُتْأَلَْتما  َو  ًاعْرَذ ، ّبَر  اَی 

.ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  اَذ  اَی  َْکنِم ، ُْهبِجْوَتْسَأ  َْمل 
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.تسا هدش  ما  یگدنامرد  ثعاب  هتخادنا و  تمحز  هب  ارم  هک  هدروآ  يور  یتالکشم  اهیراتفرگ و  نم  هب  ادنوادخ 

هجوتم نم  هب  دراو و  نم  رب  ار  تالکـشم  هک  یتسه  وت  نوچ  يا و  هتخاس  ما  هجوتم  وت  هدـش و  دراو  نم  رب  وت  تردـق  اب  روما  نیا  و 
اه یناسآ  هب  اه  یتخـس  زا  ییاـشگ و  یم  يا  هتـسب  میور  رب  هچنآ  ینک و  یم  عفد  ار  تالکـشم  هک  ییوت  طـقف  نیارباـنب  يا  هتخاـس 

.یهد یم  ما  يرای  يراوخ  ماگنه  رد  ینادرگ و  یمرب 

تّوق هب  ار  هودـنا  مغ و  هطلـس  اشگب و  میورب  تمرک  لضف و  اـب  ار  یگدوسآ  شیاـسآ و  رد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ 
نم هب  ار  تمرک  ینیریش  توالح و  شاب و  هتشاد  رظن  نسح  مدرک  تیاکش  هچنآ  هرابرد  نم  هب  تبسن  نکـشب و  مدوجو  رد  شیوخ 

.نک مبیصن  ار  اهیراتفرگ  زا  تاجن  دوخ  هیحان  زا  .امرف و  اطع  نم  هب  اراوگ  یشیاشگ  تمحر و  دوخ  بناج  زا  ناشچب و 

.امرفم مورحم  يدابع  لامعا  تابحتسم و  تابجاو و  ماجنا  زا  ارم  یگدنز  تالکشم  اهیراتفرگ و  عفر  هب  نتخادرپ  ببس  هب  ادنوادخ 

ینک فرطرب  ار  اهیراتفرگ  نیا  همه  هک  يرداق  وت  ما و  هتـشگ  هودنا  مغ و  زا  زیربل  هدـیرب و  ار  متقاط  هدـمآ  نم  رـس  رب  هچنآ  اهلاراب 
شرع بحاـص  يا  مشاـب  هتـشادن  ار  نآ  قاقحتـسا  هچرگ  نک ، رود  نم  زا  ار  يراـتفرگ  مغ و  مه و  شیوخ  لازیـال  تردـق  اـب  سپ 

.میظع
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ِلاَعْفَأْلا ّماَذَم  ِقاَلْخَأْلا َو  ِئّیَس  ِهِراَکَمْلا َو  َنِم  ِهَذاَعِتْساِلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 8)

َو ُِقلُْخلا ، ِهَساَکَـش  َو  ِهَعاَـنَْقلا ، ِهِّلق  َو  ِْربّـصلا ، ِفْعَـض  َو  ِدَـسَْحلا ، ِهَبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا ، ِهَرْوَس  َو  ِصْرِْحلا ، ِناَـجَیَه  ْنِم  َکـِب  ُذوُـعَأ  ّینِإ  ّمُهّللا 
ِهّیِمَْحلا ِهَکَلَم  َو  ِهَوْهّشلا ، ِحاَْحلِإ 

ِراَغِْـصتْسا َو  ِمَثْأَْملا ، یَلَع  ِراَرْـصِْإلا  َو  ّقَْحلا ، یَلَع  ِلِطاَْبلا  ِراَثیِإ  َو  ِهَْفلُْکلا ، یِطاَعَت  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِهَنِـس  َو  يَدُْـهلا ، ِهََفلاَُـخم  َو  يَوَْهلا ، ِهََعباَـتُم  َو 
.ِهَعاّطلا ِراَبِْکتْسا  َو  ِهَیِصْعَْملا ،

َدُـضْعَن ْنَأ  ْوَأ  اَنَدـْنِع ، َهَفِراَْعلا  َعَنَطْـصا  ِنَِمل  ِرْکّـشلا  ِكَْرت  َو  اَنیِدـْیَأ ، َتَْحت  ْنَِمل  ِهَیَالِْولا  ِءوُس  َو  َنیّلِقُْملِاب ، ِءاَرْزِْإلا  َو  َنیِِرثْکُْملا ، ِهاَهاَبُم  َو 
ْنَأ َو  ٍدَـحَأ ، ّشِغ  یَلَع  َيِوَْطنَن  ْنَأ  َکـِب  ُذوُعَن  .ٍْملِع َو  ِْریَِغب  ِْملِْعلا  ِیف  َلوـُقَن  ْوَأ  ّقَِـحب ٍ،  اََـنل  َْسَیل  اَـم  َموَُرن  ْوَأ  ًاـفوُْهلَم ، َلُذَْـخن  ْوَأ  ًاـِملاَظ ،

، ِهَریِرّسلا ِءوُس  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  .اَِنلاَمآ َو  ِیف  ّدُمَن  َو  اَِنلاَمْعَِأب ، َبِْجُعن 
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8

قالخا لیاذر  زا  ادخ  رب  هانپ 

تعانق و یمک  ربص و  فعـض  دـسح و  ندـش  طلـسم  تینابـصع و  بضغ و  يدـنت  صرح و  ناـجیه  زا  میرب  هاـنپ م  وت  هب  ادـنوادخ 
باوخ نارگید و  تیاده  داشرا و  اب  تفلاخم  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  یلهاج و  ّتیمح  طلست  ینارتوهـش و  رد  رارـصا  یقالخادب و 
ندرمش کچوک  هانگ و  تیصعم و  رب  رارـصا  قح و  ربارب  رد  لطاب  باختنا  نتخادنا و  فّلکت  تمحز و  هب  ار  دوخ  تلفغ و  نیگنس 

.تدابع رد  رورغ  تعاط و  ندرمش  گرزب  تیصعم و 

دنتسه ام  تسد  نییاپ  هک  ییاهنآ  هب  تبسن  يراتفردب  ارقف و  ندرمش  راوخ  نادنمتورث و  یـشورفرخف  زا  میرب ) یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  )
.دنا هتشاد  یتمحرم  تفطل و  ام  قح  رد  هک  ییاهنآ  هب  تبسن  یسانشان  قح  و 

بلط میتسین  راوازـس  هک  ار  هچنآ  ای  مینک و  راوخ  ار  یمولظم  ای  میـشاب و  یملاظ  راکددـم  وزاب و  هکنیا  زا  میرب ) یم  هانپ  وت  هب  اـهلا  )
.مینک لضف  راهظا  یهاگآ  نودب  ای  میئامن و 
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ْنِم َو  ِفاَرـسِْإلا ، ِلُواَنَت  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  َو  ُناَْطلّـسلا ، اَنَمّـضَهَتَی  ْوَأ  ُناَمّزلا ، اَنَبُْکنَی  ْوَأ  ُناَْطیّـشلا ، اَْنیَلَع  َذِوْحَتْـسَی  ْنَأ  َو  ِهَریِغّـصلا ، ِراَِـقتْحا  َو 
َِکب ُذوُعَن  .ٍهّدُع َو  ِْریَغ  یَلَع  ٍهَتیِم  َو  ٍهّدِش ، ِیف  ٍهَشیِعَم  ْنِم  َو  ِءاَفْکَْألا ، َیلِإ  ِْرقَْفلا  َنِم  َو  ِءاَدْعَْألا ، ِهَتاَمَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَن  .ِفاَفَْکلا َو  ِناَدـِْقف 

یَلَع ّلَـص  ّمُهّللا  .ِباَـقِْعلا  ِلُولُح  َو  ِباَّوثلا ، ِناَـمْرِح  َو  ِبآ ، َْملا  ِءوُس  َو  ِءاَقّـشلا ، یَقْـشَأ  َو  يَْربُْـکلا ، ِهَبیِـصُْملا  َو  یَمْظُْعلا ، ِهَرْـسَْحلا  َنِم 
.َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِتاَنِمْؤُْملا ، َنِینِمْؤُْملا َو  َعیِمَج  َِکتَمْحَِرب َو  َِکلَذ  ّلُک  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 
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ینالوط ار  دوخ  ياهوزرآ  میوش و  رورغم  شیوخ  لامعا  هب  میـشاب و  هتـشاد  یـسک  هب  تناـیخ  دـصق  هکنیا  زا  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  و 
.مینک

هنامز بوکنم  ای  دوش و  طلـسم  ام  رب  ناطیـش  هکنیا  زا  کچوک و  ناهانگ  ندرمـش  کچوک  نطاـب و  يدـب  زا  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  و 
.دنک متس  ام  رب  هاشداپ  ای  میدرگ و  شیوخ 

تمالم زا  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  .نتـساوخ و  هزادـنا  هب  فاـفک و  نداد  فک  زا  فارـسا و  رد  نداـتفا  زا  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ادـنوادخ 
.ندرم روای  سک و  یب  زا  تقشم و  اب  یگدنز  زا  ندش و  دوخ  لثم  هب  جاتحم  نانمشد و 

دراو باوث و  زا  ندنام  مورحم  دب و  نایاپ  اه و  تبکن  نیرت  تخبدـب  يربک و  تبیـصم  گرزب و  ترـسح  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  اهلا 
.باذع باقع و  رد  ندش 

يا تتمحر  رطاخ  هب  هدـب  هانپ  ار  تاـنمؤم  نینمؤم و  عیمج  ارم و  دراوم  نیا  ماـمت  رد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
.نانابرهم نیرتنابرهم 
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ُهُلاَلَج ّلَج  ِهّللا  َنِم  ِهَرِفْغَمْلا  ِبَلَط  یَلِإ  ِقاَیِتْشاِلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 9)

ِْنیَصْقَن َْنَیب  اَنْفَقَو  یَتَم  ّمُهّللا َو  .ِراَرْصِْإلا  َنِم  َکِهوُرْکَم  ْنَع  اَْنلِزَأ  و  َِهبّْوتلا ، َنِم  َِکبُوبْحَم  َیلِإ  اَنّْریَـص  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
َو اـّنَع ، اَمُهُدَـحَأ  َکیِـضُْری  ِْنیّمَِهب  اَـنْمَمَه  اَذِإ  .ًءاََـقب َو  اَـمِِهلَوْطَأ  ِیف  ََهبّْوتلا  ِلَـعْجا  َو  ًءاَـنَف ، اَمِهِعَرْـسَِأب  َصْقّنلا  ِِعقْوَأَـف  اَْـینُد ، ْوَأ  ٍنیِد  ِیف 
، اَهِراَِیتْخا اَنِسوُُفن َو  َْنَیب  َِکلَذ  ِیف  ّلَُخت  َال  َو  اَْنیَلَع ، َکُطِخُْسی  اّمَع  اَنَتُّوق  ْنِهْوَأ  َو  اّنَع ، َکیِضُْری  اَم  َیلِإ  اَِنب  ْلِمَف  اَْنیَلَع ، ُرَخآلا  َکُطِخُْـسی 

ٍءاَم ْنِم  َو  اَنَْتیََنب ، ِنْهَْولا  یَلَع  َو  اَنَتْقَلَخ ، ِفْعّـضلا  َنِم  َّکنِإ  ّمُهّللا َو  .َتْمِحَر  اَم  ّالِإ  ِءوّسلِاب  ٌهَراـّمَأ  َْتقّفَو ، اَـم  اـّلِإ  ِلِـطاَْبِلل  ٌهَراَـتُْخم  اَّـهنِإَف 
ِمْعَأ َو  َكِدیِدْسَِتب ، اَنْدّدَس  َو  َکِقِیفْوَِتب ، اَنْدّیَأَف  َِکنْوَِعب ، ّالِإ  اََنل  َهُّوق  َال  َو  َِکتّوُِقب ، ّالِإ  اََنل  َلْوَح  اَلَف  اَنَتْأَدَْتبا ، ٍنیِهَم 
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9

شزرمآ بلط  يارب  قوش  راهظا 

دروم هک  هاـنگ  رب  رارـصا  زا  نک و  قفوم  هبوت  ینعی  تسوت  بوبحم  هک  يزیچ  هب  ار  اـم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ 
.رادب رذح  رب  تسوت  بضغ 

وفع و نک و  هجوـتم  اـیند  ینعی  دور  یم  نیب  زا  دوز  هک  ینآ  هب  ار  ررـض  میتـفرگ  رارق  اـیند  نید و  هب  ررـض  نیب  هاـگره  اراـگدرورپ 
وت و ياـضر  دروم  یکی  هک  میدـش  عـقاو  راـک  ود  نیب  هاـگره  اـمرف و  ررقم  نید  ینعی  تسا  ینـالوط  شتدـم  هکنآ  رد  ار  شـشخب 

نیگمـشخ ارت  هچنآ  هب  تبـسن  ار  ام  يورین  دنک و  یم  بلج  ار  تیاضر  هک  نک  نآ  هب  لیامتم  ار  ام  تسوت  بضغ  لومـشم  يرگید 
.نک تسس  دنک  یم 

یقیفوت هکنآ  رگم  دـننک  یم  باختنا  ار  لطاب  ام  ياه  سفن  هرامه  هک  اریز  راذـگم  او  ناشدوخ  هب  ار  ام  ياه  سفن  ماگنه  نآ  رد  و 
.ینک محر  وت  هکنآ  رگم  دننک  یم  يدب  هب  رما  هرامه  دشاب و  وت  هیحان  زا 

ار ام  نیاربانب  يا  هدرک  زاغآ  ار  نامتقلخ  تسپ  یبآ  زا  يا و  هدراذـگ  تسـس  ار  ام  ناینب  يا و  هدـیرفآ  فیعـض  ار  ام  قیقحتب  اهلاراب 
اب نک و  يرای  ار  ام  تدوخ  قیفوت  اب  سپ  وت  ددم  يرای و  هب  رگم  تسین  یتّوق  چیه  وت و  تّوق  هب  رگم  تسین  یشبنج  تکرح و  چیه 

.امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  تیاه  یئامنهار 
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ْلَعْجا َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللَا  .َِکتَیِـصْعَم  ِیف  ًاذوُُفن  اَنِحِراَوَج  ْنِم  ْیَِـشل ٍء  ْلَعَْجت  َال  َو  َکَتّبَحَم ، ََفلاَـخ  اّـمَع  اَِـنبُوُلق  َراَْـصبَأ 
اَِهب ّقِحَتْـسَن  ٌهَنَـسَح  اَنَتوُفَت  َال  یّتَح  َِکباََوث  ِتاَـبِجُوم  ِیف  اَِنتَنِْـسلَأ  ِتاَـجََهل  َو  اَِـنُنیْعَأ ، ِتاَـحََمل  اَِـنئاَضْعَأ َو  ِتاَـکَرَح  َو  اَِـنبُوُلق ، ِتاَـسَمَه 

.ََکباَقِع اَِهب  ُبِجْوَتْسَن  ٌهَئّیَس  اََنل  یَْقبَت  َال  َو  َكَءاَزَج ،
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.هدم رارق  تیصعم  ذوفن  هار  ام  ياضعا  زا  يوضع  چیه  رد  نک و  انیب  انشآ و  دشاب  یم  تیاضر  فالخ  هچنآ  هب  ار  ناملد  مشچ  و 

نانخـس نامناگدـید و  یناهنپ  ياـه  هاـگن  نامندـب و  ياـضعا  تاـکرح  ناـمیاهلد و  رارـسا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
شاداپ راوازـس  دوشن و  توف  ام  زا  يا  هنـسح  چـیه  اـت  دروآ  یم  مهارف  ارت  باوث  تاـبجوم  هک  هد  رارق  ییاـهزیچ  رد  ار  ناـمیاهنابز 

.دنامن یقاب  ام  يارب  میوش  وت  باذع  بجوتسم  نآ  رطاخ  هب  هک  يدب  راک  میدرگ و  وت  هتسیاش 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلِإ  ِإَجّللا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 10)

َال ُّهنِإَف  َكِزُواَجَِتب ، َِکباَذَـع  ْنِم  اَنْرِجَأ  َو  َکّنَِمب ، َكَْوفَع  اََنل  ْلّهَـسَف  َِکلْدَِـعبَف ، اَْنبّذَُـعت  ْأَشَت  ْنِإ  َو  َِکلْـضَِفبَف ، اّنَع  ُفْعَت  ْأَـشَت  ْنِإ  ّمُهّللَا 
ُْربْجاَف َْکَیلِإ ، ِءاَرَقُْفلا  ُرَْقفَأ  اَنَأ  َو  َْکیَدَـی ، َْنَیب  َكُداَبِع  ُنَْحن  اَه ، ِءاَِینْغَْألا ! ِّینَغ  اَی  َكِْوفَع ، َنوُد  اّنِم  ٍدَـحَِأل  َهاََجن  َال  َو  َِکلْدَِـعب ، اََنل  َهَقاَـط 

ٍِذئَنیِح ْنَم  َیلِإَف  َکَلْـضَف ، َدَـفْرَتْسا  ِنَم  َْتمَرَح  َو  َِکب ، َدَعْـسَتْسا  ِنَم  َْتیَقْـشَأ  ْدَـق  َنوُکَتَف  َکِْعنَِمب ، اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو  َکِعْـسُِوب ، اَـنَتَقاَف 
َتْدَـعَو َنیِذـّلا  ِءوّسلا  ُلْهَأ  َو  ْمُهََتباَجِإ ، َْتبَجْوَأ  َنیِذـّلا  َنوّرَطْـضُْملا  ُنَْحن  َکَناَْحبُـس  َِکبَاب ؟ ْنَع  اَُنبَهْذَـم  َْنیَأ  َیلِإ  َو  َکـْنَع ؟ اَُـنبَلَْقنُم 

ْمَحْراَف َِکب ، َثاَغَتْسا  ِنَم  ُثْوَغ  َو  َکَمَحْرَتْسا ، ِنَم  ُهَمْحَر  َِکتَمَظَع  ِیف  َِکب  ِرُومُْألا  َیلْوَأ  َو  َِکتّیِشَِمب ، ِءاَیْشَْألا  ُهَبْشَأ  َو  ْمُْهنَع ، َفْشَْکلا 
اَنْحَرَط ْذِإ  اَِننْغَأ  َو  َْکَیلِإ ، اَنَعّرَضَت 
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10

راگدرورپ هب  ءاجتلا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد 

نک ناسآ  ام  رب  ار  توفع  دوخ  تیانع  اب  سپ  تسوت  لدع  زا  ینک  باذع  ار  ام  رگا  تسوت و  لضف  زا  يرذـگب  ام  زا  رگا  ادـنوادخ 
.دشاب یمن  نامیارب  یتاجن  هار  وت  وفع  زا  ریغ  هب  تسین و  وت  لدع  تقاط  ار  ام  هک  ارچ  هد  هانپ  تباذع  زا  ار  ام  تتشذگ  رطاخ  هب  و 

یتسدیهت رقف و  سپ  ما  هدـمآ  تیوس  هب  میارقف  نیرتریقف  نم  میتسه و  وت  رایتخا  رد  تناگدـنب  ام  کنیا  نازاین ، یب  نیرتزاین  یب  يا 
زا رگا  هک  .نکم  نامدـیما  عطق  تا  هناخ  رد  زا  ناـمندرک  درط  اـب  نک و  ناربج  تتمحر  تعـسو  اـب  هحلاـص  لاـمعا  هلیـسو  هب  ار  اـم 
يا هدومن  شیوخ  لـضف  لومـشم  هک  ار  هکنآ  دـش و  دـهاوخ  تخبدـب  يرادزاـب  يا  هدرک  تخبـشوخ  هک  ار  هکنآ  شیوخ  تمحر 

.ددرگ یم  دیماان 

هک ار  ناگدـنامرد  اـم  هکنیا  زا  یهّزنم  وـت  .منیزگرب  ار  أـجلم  نیمادـک  مروآ و  يور  اـجک  هب  وـت  هناـخ  رد  زا  فاـصوا  نـیا  اـب  سپ 
.ینارب تا  هناخ  رد  زا  يا  هداد  هدعو  ار  ناشیاهیراتفرگ  ندرک  فرطرب  هک  یمدرم  يا و  هدرک  بجاو  ار  ناشتباجا 

یم تیاـنع  تتمحر  هدـننکاضاقت  رب  هک  تسا  یتمحر  دراد  تتمظع  هب  روما  نیرتراوازـس  وت و  هدارا  هب  يداـیز  تهابـش  هک  يزیچ 
رد ار  دوخ  نوچ  نک و  محر  ام  رب  تهاگـشیپ  هب  اـم  عّرـضت  هب  نیارباـنب  یهد  یم  تهاـگرد  هدـنهانپ  هب  هک  تسا  یهاـنپ  ییاـمرف و 

.امرف نامزاین  یب  میا  هداد  رارق  ترایتخا 
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ُهاّیِإ اَنِکَْرت  َدَْعب  اَِنب  ُْهتِمُْشت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َِکتَیِصْعَم ، یَلَع  ُهاَنْعَیاَش  ْذِإ  اَِنب  َتِمَش  ْدَق  َناَْطیّشلا  ّنِإ  ّمُهّللا  َْکیَدَی  َْنَیب  اَنَـسُْفنَأ 
.َْکَیلِإ ُْهنَع  اَِنتَبْغَر  َو  ََکل ،
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تسرف و دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  درک  شنزرس  ار  ام  ناطیش  میدومن  تفلاخم  ار  وت  میدرک و  يوریپ  ناطیـش  زا  یتقو  ادنوادخ 
ام رب  ناطیـش  شنزرـس  زیواتـسد  ات  امرفم  ایالب  راتفرگ  ار  ام  میدروآ  تهاگرد  هب  يور  میدرک و  اهر  ار  وا  وت  رطاخ  هب  هک  یماـگنه 

.دوش
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ِرْیَخْلا ِمِتاَوَخِب  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 11)

اََنبُوُلق ْلَغْشا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َنیِعیِطُْمِلل ، ٌهاََجن  ُُهتَعاَط  ْنَم  اَی  َو  َنیِرِکاّشِلل ، ٌزْوَف  ُهُرْکُش  ْنَم  اَی  َو  َنیِرِکاّذِلل ، ٌفَرَـش  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَی 
ٍلْغُـش ْنِم  ًاغاَرَف  اََنل  َتْرّدَـق  ْنِإَف  .ٍهَعاَط  ّلُک  ْنَع  َِکتَعاَِطب  اَـنَحِراَوَج  َو  ٍرْکُـش ، ّلُـک  ْنَع  َكِرْکُِـشب  اَنَتَنِْـسلَأ  َو  ٍرْکِذ ، ّلُـک  ْنَع  َكِرْکِذـِب 

َو اَِنتاَئّیَـس ، ِرْکِذ  ْنِم  ٍهَِیلاَخ  ٍهَفیِحَِـصب  ِتاَئّیّـسلا  ُباّتُک  اّنَع  َفِرَْـصنَی  یّتَح  ٌهَمْأَس ، ِهِیف  اَنُقَْحَلت  َال  َو  ٌهَِعبَت ، ِهِیف  اَنُکِرُْدت  َال  ٍهَماَلَـس  َغاَرَف  ُْهلَعْجاَف 
اَْنتَرَـضْحَتْسا َو  اَنِراَمْعَأ ، ُدَدـُم  ْتَمّرَـصَت  َو  اَِنتاَیَح ، ُماّیَأ  ْتَضَْقنا  اَذِإ  َو  اَِنتاَنَـسَح ، ْنِم  اُوبَتَک  اَِمب  َنیِروُرْـسَم  اـّنَع  ِتاَنَـسَْحلا  ُباـّتُک  ّیلَوَتَی 

اَنُِفقُوت َال  ًَهلُوبْقَم  ًَهبَْوت  اَِنلاَمْعَأ  ُهَبَتَک  اَْنیَلَع  یِـصُْحت  اَم  َماَتِخ  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  اَِهَتباَجِإ ، ْنِم  اَْهنِم َو  ّدـُب  اـَل  ِیّتلا  َکـُتَوْعَد 
ٍهَیِصْعَم َال  َو  ُهاَنْحَرَتْجا ، ٍْبنَذ  یَلَع  اَهَدَْعب 
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يریخب تبقاع  هرابرد 

يا تسا و  رکـش  لها  يارب  يراگتـسر  شیاـه  تمعن  رکـش  هکنآ  يا  تسا و  تفارـش  يا  هدـننکدای  ره  يارب  شداـی  هک  یـسک  يا 
ریغ دای  نک و  لوغشم  تدای  هب  ار  ام  ياهلد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  تسا ، تعاط  لها  تاجن  ببس  شا  یگدنب  هک  یسک 

رد ًارـصحنم  ار  نامحراوج  ءاضعا و  نک و  هجوتم  تدوخ  زا  يرازگرکـش  هب  طـقف  ار  ناـمیاهنابز  .اـمرف و  جراـخ  ناـمبولق  زا  ار  وت 
.هد رارق  تسدقم  تاذ  یگدنب  مادختسا 

نآ رد  هک  يا  هنوگ  هب  هد  رارق  فّلخت  عون  ره  زا  رود  ملاـس و  یتغارف  ار  نآ  يدومرف  رّدـقم  تغارف  تقو  اـم  يارب  رگا  اراـگدرورپ 
نامداش دـنوش و  هجاوم  کین  ياهراک  زا  رپ  ناهانگ و  زا  یلاخ  يا  همان  اب  لامعا  هدنـسیون  هتـشرف  ود  ات  دـیاین  نامغارـس  هب  یهانگ 

.دندرگ

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  تسین  نآ  زا  يرارف  هار  چیه  هک  تتوعد  تباجا  عقوم  رد  دـسر و  یم  نایاپ  هب  نامرمع  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
ام زا  یشزغل  نآ  زا  سپ  رگا  هک  امرف  طبض  تبث و  هدش  لوبق  هبوت  دنا  هتشون  نامیارب  لامعا  هدنسیون  هتشرف  ود  هچنآ  نایاپ  تسرف و 

.ینکن نامتساوخ  زاب  يرواین و  باسح  هب  دشاب  هدز  رس 

69 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنَِمل ٌبیِجَتْـسُم  َو  َكاَعَد ، ْنَِمب  ٌمیِحَر  َّکنِإ  .َكِداَـبِع  َراَـبْخَأ  ُوْلبَت  َمْوَی  ِداَهْـشَْألا ، ِسوُءُر  یَلَع  ُهَتْرَتَس  ًاْرتِس  اـّنَع  ْفِشْکَت  اـَل  .اَـهاَْنفَرَْتقا َو 
.َكاَداَن
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لباقم رد  يزاس  یم  راکـشآ  ار  تناگدنب  رابخا  هک  يزور  نامه  بویعلاراّتـس ) يا   ) یـسر یم  تناگدـنب  باسح  هب  هک  يزور  اهلا 
دنز یم  تیادص  نانکدایرف  ار  هکره  ینک و  یم  محر  تدـناوخ  یم  هکنآ  هب  وت  هک  ارچ  .نکم  شاف  ار  نامرارـسا  نامدرم  نامـشچ 

.ییامن یم  تباجا 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلِإ  ِهَبْوّتلا  ِبَلَط  ِفاَرِتْعاِلا َو  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 12)

ُْهنَع ِینَْتیَهَن  ٌیْهَن  َو  ُْهنَع ، ُتْأَْطبَأَف  ِِهب  َتْرَمَأ  ٌْرمَأ  ِیُنبُجْحَی  ٌهَدِـحاَو : ٌهّلَخ  اَْهیَلَع  ِینوُدَْـحت  َو  ٌثاََلث ، ٌلاَـلِخ  َکـَِتلَأْسَم  ْنَع  ِیُنبُجْحَی  ُّهنِإ  ّمُهّللا 
َدَفَو َو  َْکَیلِإ ، ِهِهْجَِوب  َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  .اَهِرْکُش َو  ِیف  ُتْرّصَقَف  ّیَلَع  اَِهب  َتْمَْعنَأ  ٌهَمِْعن  َو  ِْهَیلِإ ، ُتْعَرْسَأَف 

ِِملْـسَتْسُْملا َفُوقُو  َكّزِع  ِباَِبب  ٌِفقاَو  یَِهلِإ ، اَی  اَذ ، اَنَأ  اَهَف  .ٌءاَدـِْتبا  َکِمَِعن  ّلُک  ْذِإ  َو  ٌلّـضَفَت ، َکـِناَسْحِإ  ُعیِمَج  ْذِإ  َکـَْیلِإ ، ِهّنَظ  ِنْسُِحب 
َْمل َو  َِکناَیْصِع ، ْنَع  ِعاَْلقِْإلِاب  ّالِإ  َِکناَسْحِإ  َْتقَو  ِْملْـسَتْسَأ  َْمل  ّینَِأب  ََکل  ٌّرِقُم  ِلیِعُْملا ، ِِسئاَْبلا  َلاَؤُس  یّنِم  ِءاَیَْحلا  یَلَع  َُکِلئاَس  َو  ِلِیلّذلا ،

ِینیِْجُنی ْلَه  َو  ُْتبَسَتْکا ؟ اَم  ِءوُِسب  َكَْدنِع  يِراَْرقِإ  یَِهلِإ ! اَی  ِینُعَْفنَی ، ْلَهَف  َِکناَِنْتما ، ِنِم  اَهّلُک  ِتَالاَْحلا  ِیف  ُلْخَأ 
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هبوت تساوخرد  هانگ و  هب  فارتعا 

دنراد یم  زاب  هک  هس  نآ  .دنک  یم  قیوشت  نادب  ارم  تلاح  کی  دوش و  یم  عنام  وت  زا  ندومن  تساوخرد  زا  ارم  تلاح  هس  ادـنوادخ 
شیوس هب  نم  يدومرف و  یهن  ارم  نآ  زا  هک  یلمع  مدرک و  یهاتوک  نآ  ماجنا  زا  نم  يداد و  روتـسد  نآ  هب  هک  يراـک  زا  دـنترابع 

یم وت  زا  شزرمآ  بلط  هب  قیوشت  ارم  هک  يدروم  کی  نآ  .مدرواین و  اجب  ار  شرکـش  يدرک و  تیاـنع  نم  هب  هک  یتمعن  متفاـتش و 
رطاخ هب  تیاـهناسحا  همه  اریز  دراد  تیوس  هب  کـین  ناـمگ  دروآ و  یم  تهاـگرد  هب  ور  هک  تسا  یـسک  هبوت  مرک  لـضف و  دـنک 

.تسا همدقم  نودب  ییادتبا و  تیاه  تمعن  عیمج  تسوت و  تمحر  لضف و 

زا دنملایع  دنمدرد  دننامه  هدز  تلجخ  ما و  هداتـسیا  لیلذ  هدش و  میلـست  درف  دننامه  تتّزع  هاگرد  هب  نم  يادخ  يا  کنیا  مه  سپ 
.منک یم  اّنمت  وت 

فطل و زا  مورحم  تـالاح  همه  رد  ما و  هدرکن  يراـک  وت  تیـصعم  زا  يراددوخ  زج  تناـسحا  عقاوم  رد  هک  منک  یم  فارتـعا  اـهلا 
.ما هدوبن  وت  مرک 

؟ دراد يدوس  ملاح  هب  ما  هداد  ماجنا  هچنآ  یتشز  هب  وت  دزن  مرارقا  ایآ  اراگدرورپ 
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َال َکَناَْحبُـس ، َُکتْقَم ؟ َياَعُد  ِْتقَو  ِیف  ِینَمَِزل  ْمَأ  َکَطْخُـس ؟ اَذَـه  یِماَقَم  ِیف  ِیل  َْتبَجْوَأ  ْمَأ  ُْتبَکَتْرا ؟ اَم  ِحـِیبَِقب  ََکل  ِیفاَِرتْعا  َکـْنِم 
ُُهبُونُذ ْتَمُظَع  يِّذلا  ِّهبَر ، ِهَمْرُِحب  ّفِخَتْـسُْملا  ِهِسْفَِنل  ِِملاّظلا  ِلِیلّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  َْکَیلِإ ، َِهبّْوتلا  َبَاب  ِیل  َتْحتَف  ْدَق  َْکنِم َو  ُسَْأیَأ 

َال َو  َْکنِم ، َُهل  َصیِحَم  َال  ُّهنَأ  َنَْقیَأ  َو  ْتَهَْتنا ، ِدَـق  ِرُمُْعلا  َهَیاَـغ  ْتَضَْقنا َو  ِدَـق  ِلَـمَْعلا  َهّدـُم  يَأَر  اَذِإ  یّتَح  ّْتلَوَف  ُهُماـّیَأ  ْتََربْدَأ  َو  ّْتلَجَف ،
َأَطْأَطَت ْدَـق  ّیِفَخ ٍ،  ٍِلئاَح  ٍتْوَِصب  َكاَعَد  ُّمث  ّیِقَن ٍ،  ٍرِهاَط  ٍْبلَِقب  َْکَیلِإ  َماَقَف  ََهبّْوتلا ، َکـَل  َصَلْخَأ  َو  َِهباـَنِْإلِاب ، َكاّـقََلت  َکـْنَع ، َُهل  َبَرْهَم 

ِنَم َمَحْرَأ  اَی  َو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  اَِیب  َكوُعْدَی  ِْهیّدَخ ، ُهُعُومُد  ْتَقّرَغ  َو  ِْهیَلْجِر ، ُُهتَیْشَخ  ْتَشَعْرَأ  ْدَق  یَنَْثناَف ، ُهَسْأَر  َسّکَن  َو  یَنَْحناَف ، ََکل 
ْنَم اَی  َو  ِهِطَخَـس ، ْنِم  ُرَفْوَأ  ُهاَضِر  ْنَم  اَی  َو  ِِهتَمِقَن ، ْنِم  ُرثْکَأ  ُهُْوفَع  ْنَم  اَی  َو  َنوُرِفْغَتْـسُْملا ، ِِهب  َفاَطَأ  ْنَم  َفَطْعَأ  اَی  َو  َنوُمِحْرَتْسُْملا ، َُهباَْتنا 

ْمِِهْلِعف ْنِم  َیِـضَر  ْنَم  اَی  َِهبّْوتلاـِب َو  ْمُهَدِـساَف  َحَلْـصَتْسا  ِنَم  اَـی  َو  َِهباـَنِْإلا ، َلُوبَق  ُهَداَـبِع  َدّوَع  ْنَم  اَـی  َو  ِزُواَّـجتلا ، ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدّـمََحت 
اَنَأ اَم  .ِءاَزَْجلا  َنْسُح  ِِهلّـضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَـعَو  ْنَم  اَی  َو  ِءاَعّدـلا ، ََهباَـجِإ  ْمَُهل  َنِمَـض  ْنَم  اَـی  َو  ِرِیثَْکلاـِب ، ْمُهَلِیلَق  یَفاَـک  ْنَم  َو  ِریِـسَْیلِاب ،

ْنَم یَصْعَِأب 
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؟ دشخب یم  تاجن  ارم  ما  هدش  بکترم  هچنآ  حبق  هب  وت  هاگرد  هب  مفارتعا  ایآ  و 

، وت یهزنم  تسا !؟ هدوب  هارمه  نم  اب  وت  ینمـشد  مندرک  اعد  ماگنه  رد  هکنیا  ای  متـسه و  وت  بضغ  طخـس و  راوازـس  ًاعقاو  هکنیا  اـی 
سفن رب  هک  یلیلذ  هدـنب  راـتفگ  دـننامه  میوگ ، یم  هکلب  يا ! هداـشگ  میور  هب  ار  هبوت  باـب  تدوخ  .موـش  یمن  تتمحر  زا  سویأـم 

رب راگزور  تسا و  ینوزف  هب  ور  گرزب و  شناهانگ  هنوگنامه  .تسا  هدرکن  تیاـعر  ار  شراـگدرورپ  تمرح  هدرک و  ملظ  شیوخ 
هک هدرک  ادیپ  نیقی  هدیـسر و  نایاپ  هب  رمع  هدش و  مامت  ندرک  راک  تقو  دنیب  یم  هک  اجنآ  ات  تسا  هتـشگرب  تخب  هدرک و  تشپ  وا 

صلاـخ تیارب  ار  هبوـت  هدروآ و  يور  وـت  هب  يراز  هیرگ و  اـب  تهج  نـیمه  هـب  درادـن  وـت  بناـج  زا  یهاـگزیرگ  هراـچ و  هار  چـیه 
.دناوخ یم  ارت  مارآ  نازرل و  ییادص  اب  شیالآ و  یب  هزیکاپ و  یبلق  اب  هداتسیا و  تهاگرد  هب  هدینادرگ و 

رب شناگدید  کشا  دزرل و  یم  شیاهاپ  وت  تیـشخ  فوخ و  زا  هتـشگ  جک  هتخادنا و  ریز  هب  رـس  هدـش و  هدـیمخ  دـق  هک  یلاح  رد 
یم يور  وا  هب  هراـمه  شتمحر  ناـبلاط  هک  یـسک  يا  ناـنابرهم و  نیرتناـبرهم  يا  دـنک : یم  اـعد  هنوـگ  نیا  .تسا  ناور  شتروـص 
یم شیالب  مشخ و  زا  شیب  وا  شـشخب  وفع و  هکنآ  يا  دندرگ و  یم  شرود  ناگدننک  رافغتـسا  هک  يدرف  نیرتنابرهم  يا  دنروآ و 

.تسا رتناوارف  شطخس  زا  شیاضر  هک  یسک  يا  دشاب و 

هلیـسو هب  هداد و  تداع  هبوت  لوبق  هب  ار  شناگدنب  هک  یـسک  يا  هدراذـگ و  تنم  شیاه  هدـیرفآ  رب  شیوخ  تشذـگ  اب  هکنآ  يا  و 
ناشیاعد تباجتسا  هداد و  ناوارف  شاداپ  ناشکدنا  راک  نامه  هب  هدرک و  لوبق  ار  ناشمک  لمع  هدومرف و  حالصا  ار  ناشدسافم  هبوت 

.دیامرف اطع  ار  شاداپ  نیرتهب  شلضف  بناج  زا  شا  هدعو  قبط  اهنادب  هک  تسا  هدرک  بجاو  دوخ  رب  هدومن و  تنامض  ار 
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یِماَقَم ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  ِْهیَلَع ، َتْدـُعَف  َْکَیلِإ  َباَت  ْنَم  ِمَلْظَِأب  اَنَأ  اَم  َو  ُْهنِم ، َْتِلبَقَف  َْکَیلِإ  َرَذَـتْعا  ِنَم  ِمَْولَِأب  اَنَأ  اَم  َو  َُهل ، َتْرَفَغَف  َكاَـصَع 
َال ِمیِظَْعلا  ِْبنّذـلا  ِنَع  َْوفَْعلا  ّنَأـِب  ٍِملاَـع  ِهِیف ، َعَقَو  اّـمِم  ِءاَـیَْحلا  ِِصلاَـخ  ِْهیَلَع ، َعَمَتْجا  اّـمِم  ٍقِفْـشُم  ُْهنِم ، َطَرَف  إَـم ّّ--؛ یَلَع  ٍمِداـَن  ََهبَْوت  اَذَـه 

َْکَیلِإ َكِداَبِع  ّبَحَأ  ّنَأ  َو  َكُدّأَکَتَی ، َال  ِهَشِحاَْفلا  ِتاَیاَنِْجلا  َلاَِمتْحا  ّنَأ  َو  َُکبِعْـصَتْسَی ، َال  ِلِیلَْجلا  ِْمثِْإلا  ِنَع  َزُواَّجتلا  ّنَأ  َو  َکُـمَظاَعَتَی ،
َو ّرِـصُأ ، ْنَأ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  َِربْکَتْـسَأ ، ْنَأ  ْنِم  َکـَْیلِإ  ُأَْربَأ  اـَنَأ  َو  َراَفِْغتْـسِالا ، َمَِزل  َو  َراَرْـصِْإلا ، ََبناَـج  َو  َکـْیَلَع ، َراَبِْکتْـسِالا  َكََرت  ْنَم 
َو ََکل ، ّیَلَع  ُبِجَی  اَم  ِیل  ْبَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ُْهنَع  ُتْزَجَع  اَـم  یَلَع  َکـِب  ُنیِعَتْـسَأ  َو  ِهِیف ، ُتْرّـصَق  اَِـمل  َكُرِفْغَتْـسَأ 

ِیتَجاَِحل َْسَیل  ِزُواَّجتلِاب ، ٌفوُْرعَم  ِهَرِفْغَْمِلل ، ٌّوُجْرَم  ِْوفَْعلِاب ، ِیلَم ٌء  َّکنِإَف  ِهَءاَسِْإلا ، ُلْهَأ  ُُهفاَخَی  اّمِم  ِینْرِجَأ  َو  َْکنِم ، ُُهبِجْوَتْسَأ  اّمِم  ِیِنفاَع 
یَلَع ّلَص  ِهَرِفْغَْملا ، ُلْهَأ  يَْوقّتلا َو  ُلْهَأ  َّکنِإ  َكاّیِإ ، ّالِإ  یِـسْفَن  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  َو  َكاَشاَح ، َكُْریَغ ، ٌِرفاَغ  ِیْبنَذـِل  اـَل  َو  َكاَوِس ، ٌبَلْطَم 
َِکلَذ َو  ٌریِدَـق ، ْیَـش ٍء  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  یِـسْفَن ، َفْوَخ  ْنِمآ  َو  ِیْبنَذ ، ْرِفْغا  َو  ِیتَِبلَط ، ْحِْـجنَأ  َو  ِیتَجاَـح ، ِْضقا  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو 

.َنیَِملاَْعلا ّبَر  َنیِمآ  ٌریِسَی ، َْکیَلَع 
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رذع تهاگرد  هب  هک  یسک  زا  رتشیب  شنزرس  راوازس  متسین و  يا  هدیشخب  ار  وا  هدرک و  تفلاخم  ار  وت  هکنآ  زا  رتراکهانگ  نم  اهلا 
.متـسین يا  هتفریذـپ  ار  شا  هبوت  هدرک و  هبوت  ترـضحم  رد  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  مشاـب و  یمن  يا  هتفریذـپ  ار  شرذـع  هدروآ و 

هچنآ زا  نارگن و  راک  لصاح  زا  نامیـشپ و  ما  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  هک  منک  یم  يا  هبوت  تهاگـشیپ  هب  لاح  نیا  رد  نیارباـنب 
.ما هدز  تلاجخ  هداتفا  قافتا 

یمن تخـس  تیارب  نیگنـس ، شزغل  زا  رظن  فرـص  تسین و  گرزب  تیارب  گرزب ، ناهانگ  زا  وت  تشذگ  هک  مناد  یم  ار  نیا  ایادخ 
هک تسا  یـسک  وت  دزن  ناگدنب  نیرت  بوبحم  هک  مناد  یم  زین  ار  نیا  تسین و  نارگ  تیارب  راکـشآ ، تایانج  نتفرگ  هدیدان  دشاب و 

.دشاب هبوت  رافغتسا و  اب  مزالم  دیامن و  بانتجا  هانگ  رب  رارصا  زا  دنکن و  نایغط  وت  رب 

یهاتوک هچنآ  هب  تبـسن  و  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  دـنک  یم  هانگ  رب  رارـصا  هک  یـسک  زا  مرازیب و  دـنک  نایغط  وت  رب  هک  یـسک  زا  نم  و 
.مهاوخ یم  کمک  وت  زا  مناوتان  نآ  ماجنا  زا  هک  هچنآ  هرابرد  میامن و  یم  وفع  بلط  ما  هدرک 

، دـش ثعاـب  هک  هچنآ  زا  شخبب و  تمرکب  يدوـمرف  مزـال  نم  رب  دوـخ  قوـقح  زا  هچنآ  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
نوناک یـششخب و  وفع و  زا  زیربل  وت  هک  ارچ  هد  مهانپ  دناسرت  یم  ار  ناراکهنگ  هک  هچره  زا  هد و  متیفاع  مدرگ  تباذـع  بجوتـسم 

هدنـشخب مهانگ  شزرمآ  يارب  درادن و و  دوجو  تهاگرد  زج  متجاح  نتفرگ  يارب  یـضامغا و  تشذگ و  هرهـش  یتمحر و  دـیما و 
.دشاب نیا  زا  ریغ  هک  تسا  لاحم  .تسین و  وت  ریغ  يا 

لآ دمحم و  رب  .ییامرف  وفع  هک  يراوازس  وت  ندیسرت و  يارب  يراوازس  وت  طقف  هک  ارچ  مرادن  یـساره  وت  زا  زج  دوخ  يارب  نم  اهلا 
همه رب  وت  هک  هدـب  ناما  ینورد  ینارگن  زا  ارم  رذـگرد و  مهانگ  زا  نک و  ادا  ار  ما  هتـساوخ  هدروآرب و  ار  متجاح  تسرف و  دورد  وا 

.نک باجتسم  ار  میاعد  نایناهج  يادخ  يا  .تسا  ناسآ  تیارب  راک  نیا  ییاناوت و  زیچ 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلِإ  ِجِئاَوَحْلا  ِبَلَط  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  : نِم َناَک  َو  ( 13)

اَی َو  ِناَِنْتمِالِاب ، ُهاَیاَطَع  ُرّدَُـکی  َال  ْنَم  اَی  َو  ِناَْمثَْألِاب ، ُهَمَِعن  ُعِیبَی  َال  ْنَم  اَی  َو  تاَِبلّطلا ، ُْلیَن  ُهَدـْنِع  ْنَم  اَی  َو  تاَجاَْحلا ، ِبَلْطَم  یَهَْتنُم  اَـی  ّمُهّللا 
ُهَتَمْکِح ُلّدَُـبت  َال  ْنَم  اَی  َو  ُلـِئاَسَْملا ، ُهَِنئاَزَخ  ِینُْفت  اـَل  ْنَم  اَـی  َو  ُْهنَع ، ُبَغُْری  اـَل  ِْهَیلِإ َو  ُبَغُْری  ْنَم  اَـی  ُْهنَع َو  یَنْغَتُْـسی  اـَل  ِِهب َو  یَنْغَتُْـسی  ْنَم 

یَنِْغلا ُلْهَأ  َْتنَأ  َکِْقلَخ َو  ْنَع  ِءاَنَْغلِاب  َتْحّدَـمَت  .َنیِعاّدـلا  ُءاَعُد  ِهیّنَُعی  َال  ْنَم  اَی  َو  َنیِجاَتْحُْملا ، ُجـِئاَوَح  ُْهنَع  ُعِطَْقنَت  َال  ْنَم  اَی  َو  ُلـِئاَسَْولا ،
َبَلَط ْدَقَف  َِکب  ِهِسْفَن  ْنَع  ِْرقَْفلا  َفْرَـص  َماَر  َو  َكِْدنِع ، ْنِم  ِِهتّلَخ  ّدَـس  َلَواَح  ْنَمَف  .َْکَیلِإ  ِْرقَْفلا  ُلْهَأ  ْمُه  ِْرقَْفلا َو  َیلِإ  ْمُهَْتبَـسَن  َو  ْمُْهنَع ،

َضّرَعَت ْدَـقَف  َکَنوُد  اَهِحُْجن  َبَبَـس  ُهَلَعَج  ْوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ِِهتَجاَِحب  َهّجََوت  ْنَم  .اَهِهْجَو َو  ْنِم  ُهَتَِبلَط  یَتَأ  َو  اَّـهناَظَم ، ِیف  ُهَتَجاَـح 
َكِْدنِع ْنِم  ّقَحَتْسا  َو  ِناَمْرِْحِلل ،
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13

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب 

تمعن هکنآ  يا  یتسه و  وت  دراد  رایتخا  رد  بولطم  هب  ندیـسر  لـیاسو  هکنآ  تاـجاح و  ندـش  هدروآرب  رد  یلـصا  ببـسم  ایادـخ 
تنم اب  ار  شیوخ  تیانع  هک  یسک  يا  ییامرف و  یم  اطع  تمرک  لضف و  بناج  زا  ار  همه  ینک و  یمن  هلماعم  اه  تمیق  اب  ار  تیاه 

وا هب  هک  دندنمزاین  همه  هکنآ  يا  تسین و  جاتحم  یـسک  هب  وا  دـنجاتحم و  وا  هب  همه  هک  یـسک  يا  ییامن و  یمن  رّدـکم  ندراذـگ 
یمن نایاپ  هب  تمرک  نئازخ  ناگدنب  زاین  راهظا  لاوئـس و  هب  هکنآ  يا  .دروآ و  يور  یـسک  هب  هک  درادن  يزاین  وا  یلو  دـنروآ  يور 

يا دندرگ و  یمن  عطق  وا  زا  هاگچیه  نادـنمتجاح  تجاح  هک  یـسک  يا  .دـنهد و  یمن  رییغت  ار  شتمکح  بابـسا  لیاسو و  دـسر و 
زا يزاین  یب  هب  وت  يا و  هدرک  شیاتس  تیاه  هدیرفآ  زا  يزاین  یب  هب  ار  دوخ  .دنوش  یمن  شتمحز  بابسا  ناگدننکاعد  ياعد  هکنآ 

.يا هتسیاش  اهنآ 

تجاح هب  ندیسر  یسک  رگا  نیاربانب  .دنجاتحم  ًاعقاو  هک  هدوب  نیمه  مه  قح  يا و  هداد  تبسن  رقف  جایتحا و  هب  ار  تناگدنب  اهلا  راب 
.تسا و هدش  دراو  نآ  تسرد  قیرط  زا  دهاوخب  وت  هلیسو  هب  ار  دوخ  یتسدگنت  رقف و  ندرک  فرطرب  وت و  هاگرد  زا  ار  شیوخ  ياه 
نامرح و قحتـسم  کش  نودـب  دوش  کـسمتم  وت  ریغ  هب  دـنک و  تقلخ  يوس  هب  ور  اـهتجاح  هب  ندیـسر  يارب  یـسک  رگا  سکعرب 

.تسوت ناسحا  تیمورحم  راوازس  تسا و  يدیمون 
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ُعَفْرَی ْنَم  َیلِإ  اَهَْعفَر  یِـسْفَن  ِیل  َْتلّوَس  َو  ِیلَیِح ، اَهَنوُد  ْتَعّطَقَت  َو  يِدـْهُج ، اَْـهنَع  َرّـصَق  ْدَـق  ٌهَجاَـح  َکـَْیلِإ  ِیل  ّمُهّللا َو  .ِناَـسْحِْإلا  َتْوَف 
ِیل َكِریِکْذَِتب  ُتْهَبَْتنا  ُّمث  َنِیِبنْذُْملا ، ِتاَرَثَع  ْنِم  ٌهَْرثَع  َو  َنِیئِطاَْخلا ، َِللَز  ْنِم  ٌّهلَز  َیِه  َو  َْکنَع ، ِِهتاَِبلَط  ِیف  ِینْغَتْـسَی  َال  َو  َْکَیلِإ ، ُهَِجئاَوَح 

ٌجاَـتُْحم ُلَأْـسَی  َْفیَک  ّیبَر ! َناَْحبُـس  ُْتُلق  َو  ِیتَْرثَع ، ْنَع  َكِدـیِدْسَِتب  ُتْصَکَن  ُْتعَجَر َو  َو  ِیّتلَز ، ْنِم  َکـِقِیفْوَِتب  ُتْضَهَن  َو  ِیتَْـلفَغ ، ْنِم 
اَم َرِیثَک  ّنَأ  ُتِْملَع  َو  َِکب ، ِهَقّثلِاب  ِیئاَجَر  َْکیَلَع  ُتْدَـفْوَأ  َو  ِهَبْغّرلِاب ، یَِهلِإ ! اَـی  َُکتْدَـصَقَف ، ٍمِدـْعُم ؟ َیلِإ  ٌمِدـْعُم  ُبَغْرَی  ّینَأ  ًاـجاَتُْحم َو 

َكَدَـی ّنَأ  َو  ٍدَـحَأ ، ِلاَؤُس  ْنَع  ُقیِـضَی  َال  َکَـمَرَک  ّنَأ  َو  َکِعْـسُو ، ِیف  ٌریِقَح  َُکبِهْوَتْـسَأ  اَـم  َریِطَخ  ّنَأ  َو  َكِدْـجُو ، ِیف  ٌریِـسَی  َکـُلَأْسَأ 
، ِقاَقِْحتْـسِالا یَلَع  َِکلْدَِعب  ِیْنلِمَْحت  َال  َو  ِلّضَفّتلا ، یَلَع  َکِمَرَِکب  ِیْنلِمْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  .ٍدَـی  ّلُک  ْنِم  یَلْعَأ  اَیاَطَْعلِاب 

ّمُهّللا .َناَمْرِْحلا  ُبِجْوَتْـسَی  َوُه  ِْهیَلَع َو  َْتلَْـضفَأَف  ََکلَأَس  ٍِلئاَس  ِلّوَِأب  َال  َو  َْعنَْملا ، ّقِحَتْـسَی  َوُه  ُهَْتیَطْعَأَف َو  َْکَیلِإ  َبِغَر  ٍبِغاَر  ِلّوَِأب  اَنَأ  اَمَف 
َال َو  َْکنَع ، ِیئاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو  ًاعِماَس ، ِیتْوَِصل  َو  ًامِحاَر ، یِعّرَـضَِتل  َو  ًابیِرَق ، ِیئاَِدن  ْنِم  َو  ًابیُِجم ، ِیئاَعُِدل  ْنُک  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 

ِیف ِینْهّجَُوت  َال  َو  َْکنِم ، ِیبَبَس  ُّتبَت 
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هداد قوس  ارم  مسفن  دسر ، یمن  ییاج  هب  میاه  یئوج  هراچ  مرادن و  ار  نآ  هب  ندیـسر  تردق  هک  مراد  یتساوخرد  وت  زا  نم  ایادـخ 
.ناراکهنگ هانگ  زا  تسا  یهانگ  اطخ و  لها  ياه  شزغل  زا  تسا  یشزغل  نیا  دناوت و  جاتحم  دوخ  اهنآ  هک  یناسک  هب 

زا وت  يرای  اب  متفای و  ییاهر  شزغل  نیا  زا  وت  قیفوت  اب  مدش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مدـمآ و  دوخ  هب  يدومرف  هاگآ  ارم  یتقو  یلو 
و دـنک !؟ یم  تجاح  بلط  يدوخ  لثم  زا  جاتحم  مدآ  هنوگچ  نم ، راـگدرورپ  تسا  هزنم  متفگ : مدومن و  تشگزاـب  باوث  هب  هاـنگ 

!؟ دروآ یم  يور  يرگید  زیچان  مدآ  هب  يزیچان  مدآ  اجک 

مهاوخ یم  هک  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  هک  متـسناد  .مدروآ و  تیوس  هب  ار  مدـیما  وت  هب  دامتعا  اب  مدرک و  وت  دـصق  قوش  قوذ و  اب  سپ 
هب خـساپ  زا  وت  مرک  هاگچیه  تسا و  ریقح  تدزن  رد  منک  یم  هبلاطم  وت  زا  هک  یگرزب  ياهزیچ  تسا و  ناـسآ  وت  يرگناوت  ربارب  رد 
اب تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  .تساه  تسد  همه  قوف  وت  شخباطع  تسد  .درادن و  هقیاضم  تناگدنب  زا  يدحا  لاوئس 

.امرفم دروخرب  نم  اب  تلدع  اب  مراد  قاقحتسا  هچرگ  نک و  راتفر  نم  اب  دوخ  مرک  لضف و 

قحتـسم هک  يدـنمتجاح  لوا  هن  يا و  هدرک  مرک  وا  هب  یلو  تسا  عـنم  راوازـس  هک  متـسین  تهاـگرد  هب  هدـنروآ  يور  لوا  نم  اـهلا 
.يا هدومن  ناسحا  وا  هب  تسا و  يدیمون 

ار میادـص  نک و  محر  نم  رب  ما  يراز  هیرگ و  هب  و  کیدزن ، ار  میادـن  باجتـسم ، ار  میاعد  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
هب ارم  مرگید  تاـجاح  تجاـح و  نیا  رد  راذـگم و  خـساپ  یب  ار  میاـعد  نکم و  عطق  تدوـخ  هب  تبـسن  ار  مدـیما  اـهلا  .شاـب  اوـنش 

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  امرف و  میرای  تلوهـس  تیاهن  رد  تهاگرد  زا  نتفر  زا  شیپ  متجاح  ندش  هدروآرب  رد  راذـگماو و  نارگید 
هد رارق  متجاح  هب  لـین  ببـس  نم و  هب  کـمک  هلیـسو  ار  نآ  ددرگن و  عطق  تقو  چـیه  هک  تکربرپ  یمئاد و  يدورد  مه  نآ  تسرف 

.یتسه راوگرزب  شخب و  تعسو  وت  هک  اریز 
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َِیل َكِریِْـسیَِتب  اَذَـه  یِِفقْوَم  ْنَع  ِیلاَوَز  َْلبَق  ِیلْؤُس  ِْلیَن  ِیتَجاَح َو  ِءاَـضَق  ِیتَِبلَط َو  ِحُْـجِنب  ِیّنلََوت  َو  َكاَوِس ، َیلِإ  اَـهِْریَغ  ِهِذَـه َو  ِیتَجاَـح 
َو اَهِدَمَِأل ، یَهَْتنُم  َال  اَهِدـَبَِأل َو  َعاَطِْقنا  َال  ًهَیِماَن  ًهَِمئاَد  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ِرُومُْألا ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  َكِریِدـْقَت  ِنْسُح  َریِـسَْعلا َو 

.ٌمیِرَک ٌعِساَو  َّکنِإ  ِیتَِبلَط ، ِحاَجَِنل  ًابَبَس  ِیل َو  ًانْوَع  َِکلَذ  ْلَعْجا 

....اَذَک اَذَک َو  ّبَر  اَی  ِیتَجاَح  ْنِم  َو 

:« َكِدوُجُس ِیف  ُلوُقَت  ُدُجْسَت َو  ُّمث  َکَتَجاَح  ُرُکْذَت  «َو 

.ًاِبئاَخ ِینّدَُرت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع - َُکتاَوَلَص  ِهلآ - ٍدّمَحُِمب َو  َِکب َو  َُکلَأْسَأَف  ِیّنلَد ، َُکناَسْحِإ  َو  ِینَسَنآ ، َُکلْضَف 
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(: وگب هدجـس  رد  نک و  هدجـس  سپـس  وگب و  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  : ) تسا نانچ  نینچ و  مراـگدرورپ  يا  نم  تاـجاح  هلمج  زا  و 
رب تدورد  هک  وا  لآ  دمحم و  قح  هب  وت  زا  نیاربانب  هدومن ، تلالد  ارم  تناسحا  هدرک و  مارآ  سونأم و  ارم  تمرک  لضف و  ادنوادخ 

.ینادرگنرب دیماان  تا  هناخ  رد  زا  ارم  هک  مهاوخ  یم  میوج و  یم  تلئسم  داب  اهنآ 
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ّبِحُی اَل  اَم  َنیِمِلاّظلا  َنِم  يَأَر  ْوَأ  ِهْیَلَع  َيِدُتْعا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 14)

، َنیِمُولْظَْملا َنِم  ُُهتَرُْصن  َْتبُرَق  ْنَم  اَی  َو  َنیِدِهاّشلا ، ِتاَداَهَش  َیلِإ  ْمِهِـصَصَق  ِیف  ُجاَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو  َنیِمّلَظَتُْملا ، ُءاَْبنَأ  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  ْنَم  اَی 
ًارََطب ِْهیَلَع ، َتْزَجَح  اّمِم  یّنِم  ُهَکَهَْتنا  َو  َتْرَظَح ، اّمِم  ٍناَُلف  ِْنب  ِناَُلف  ْنِم  ِیَنلاَن  اَم  یَِهلِإ ! اَی  َتِْملَع ، ْدَـق  َنیِِملاّظلا ، ِنَع  ُُهنْوَع  َدـَُعب  ْنَم  اَـی  َو 

ُهّدَح ُْلْلفا  َو  َِکتّوُِقب ، یِْملُظ  ْنَع  يّوُدَع  یِِملاَظ َو  ْذُخ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  .ِْهیَلَع  َكِریِکَِنب  ًاراَِرتْغا  َو  ُهَدـْنِع ، َِکتَمِْعن  ِیف 
ِْهیَلَع ْنِسْحَأ  َو  یِْملُظ ، َُهل  ْغّوَُست  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا َو  .ِهیِواَُنی  اّمَع  ًازْجَع  َو  ِهِیلَی ، اَمِیف  اًْلغُـش  َُهل  ْلَعْجا  َو  َِکتَرْدـُِقب ،  

ع

یّنَ
ِینِدْعَأ ِِهلآ َو  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِِهلاَح  ِْلثِم  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ِِهلاَْعفَأ ، ِْلثِم  ْنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِینْوَع ،
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14

دش یم  ملظ  شترضح  هب  هک  یماگنه 

یسک يا  درادن و  دهاش  هب  زاین  هتشذگ  نیمولظم  رب  هچنآ  هرابرد  هکنآ  يا  تسین و  ناهنپ  وا  رب  ناگدید  متـس  رابخا  هک  ییادخ  يا 
هک یناد  یم  بوخ  وت  نم  يادـخ  يا  .تسا  رود  ناراکمتـس  زا  وا  کمک  هکنآ  يا  تسا و  کیدزن  ناگدیدمتـس  رب  شا  يرای  هک 

نایغط يور  زا  وا  یلو  يدوب  هدومرف  یهن  ار  يو  تاکرح  نیا  زا  وت  هدومن و  یکاته  نم  هب  هدروآ و  نم  رس  رب  هچ  نالف  دنزرف  نالف 
اب تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  .تسا  هدرک  ار  اهراک  نیا  ترفیک  زا  یکاـب  یب  تیاـه و  تمعن  ربارب  رد  یـشکرس  و 

لوغشم شدوخ  راک  هب  ار  وا  نک و  لیاز  نم  هب  تبسن  ار  شا  يدنت  تا  ییاناوت  اب  رادرب و  نم  زا  ار  وا  ینمشد  ملظ و  تتردق  تسد 
.امرف زجاع  شا  هناملاظ  راک  هرابرد  ار  يو  راد و 

ییاهراک نداد  ماـجنا  زا  ارم  نک و  يراـی  وا  رب  هبلغ  رد  ارم  هدـم و  هزاـجا  نم  هب  ملظ  رد  ار  وا  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
.هدم رارق  راکمتس  وا  لثم  ارم  رادب و  ظوفحم  وا  دننامه 

دسرب رخآ  هب  ما  هنیک  دشاب و  ملد  یّلـست  وا  رب  نم  مشخ  هک  نک  طلـسم  وا  رب  ارم  يا  هنوگ  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلا 
.مناتسب وا  زا  ار  مداد  و 
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ِیل ِهِْملُظ  ْنِم  ِینْـضّوَع  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ًءاَـفَو  ِْهیَلَع  یِقَنَح  ْنِم  َو  ًءاَفِـش ، ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُـکَت  ًهَرِـضاَح ، يَوْدَـع  ِهـْیَلَع 
اَمَکَف ّمُهّللا  .َِکتَدِـجْوَم  َعَم  ٌءاَوَس  ٍهَئِزْرَم  ّلُـک  َو  َکِطَخَـس ، َنوُد  ٌلَـلَج  ٍهوُرْکَم  ّلُـکَف  َکَـتَمْحَر ، ِیب  ِهِعِینَـص  ِءوُِسب  ِیْنلِدـْبَأ  َو  َكَْوفَع ،
ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَصَف  َكاَشاَح ، َكِْریَغ ، ٍمِکاَِحب  ُنیِعَتْسَأ  َال  َو  َكاَوِس ، ٍدَحَأ  َیلِإ  وُکْـشَأ  َال  ّمُهّللا  .َِملْظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینِقَف  َمَلْظُأ  ْنَأ  َّیلِإ  َتْهّرَک 
ّرُِـصیَف َكِراَْکنِإ ، ْنِم  ِْنمَْألِاب  ُْهِنتْفَت  َال  َو  َِکفاَْصنِإ ، ْنِم  ِطُونُْقلِاب  یِّنتْفَت  َال  ّمُهّللا  .ِرِییْغّتلِاب  ِیتَیاَکِـش  ْنِْرقا  َو  َِهباَجِْإلِاب ، ِیئاَعُد  ْلِص  َو  ِِهلآ ، َو 

یَلَع ّلَص  ّمُهّللا  .َنیّرَطْـضُْملا  َِهباَجِإ  ْنِم  َتْدَعَو  اَم  ِیْنفّرَع  َو  َنیِِملاّظلا ، َتْدَعْوَأ  اَم  ٍلِیلَق  اّمَع  ُْهفّرَع  َو  یّقَِحب ، ِینَرِـضاَُحی  َو  یِْملُظ ، یَلَع 
َوُه اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  ُمَْوقَأ ، َیِه  ِیتِّلل  ِینِدـْها  َو  یّنِم ، ِیل َو  َتْذَـخَأ  اَِمب  ِینّـضَر  ّیَلَع َو  ِیل َو  َْتیَـضَق  اَم  ِلُوبَِقل  ِینْقّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو 

ّلَصَف ِمْصَْخلا  ِعَمْجَم  ِلْصَْفلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِینَمَلَظ  ْنّمِم  ِماَِقْتنِالا  ِكَْرت  ِیل َو  ِذْخَْألا  ِریِخَْأت  ِیف  َكَْدنِع  ِیل  ُهَرَیِْخلا  َِتناَک  ْنِإ  ّمُهّللا َو  .ُمَلْسَأ 
اَم َلاَثِم  ِیْبلَق  ِیف  ْرّوَص  َو  ِصْرِْحلا ، ِلْهَأ  ِعَلَه  ِهَبْغّرلا َو  ِءوُس  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو  ٍِمئاَد ، ٍْربَص  ٍهَقِداَص َو  ٍهِّیِنب  َْکنِم  ِینْدـّیَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

َو َِکباََوث ، ْنِم  ِیل  َتْرَخّدا 
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وا يراتفردب  ياج  هب  امرف و  ملاح  لماش  ار  توفع  هتـشاد  اور  نم  رب  هک  یملظ  ضوع  رد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
.دشاب یم  لمحت  لباق  وت  مشخ  ربارب  رد  یهودنا  ره  تسا و  زیچان  وت  بضغ  ربارب  رد  یتحاران  ره  هک  نک  مبیصن  ار  تتمحر 

.راد زاب  ارم  زین  نارگید  هب  ملظ  زا  موش  عقاو  مولظم  يرادن  تسود  هک  روط  نامه  ایادخ 

وا لآ  دـمحم و  رب  سپ  وت  يا  هزیکاپ  هک  مبلط  یمن  کمک  وت  ریغ  یمکاح  چـیه  زا  منک و  یمن  تیاکـش  وت  زج  سک  چـیه  هب  اـهلا 
.نک هارمه  معضو  رییغت  هب  ار  متیاکش  زاس و  نیرق  تباجا  هب  ار  میاعد  تسرف و  دورد 

دومن دهاوخ  نم  هرابرد  ملظ  رب  رارـصا  وا  هک  نکم  ناحتما  رفیک  زا  ندوب  ناما  رد  هب  ار  منمـشد  تفاصنا و  زا  يدیمون  هب  ارم  ایادخ 
هب هک  ار  هچنآ  هدـب  هجوـت  زین  نم  هـب  يا و  هداد  نارگمتـس  هـب  هـک  ار  يا  هدـعو  نـک  مـیهفت  وا  هـب  دز و  دـهاوخ  گـنچ  مـقح  رب  و 

.يا هداد  هدعو  نیّرطضم 

زا عفاـنم  زا  هچنآ  هب  يا و  هدرک  ءاـضما  میارب  ناـیز  دوس و  زا  هچنآ  لوبق  هب  رادـب  قـفوم  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
تـسا رت  ملاـس  هک  هچنآ  هب  اـمن و  ما  ییاـمنهر  تسا  رت  مکحم  هک  يزیچ  نآ  هب  نک و  ما  یـضار  يا  هـتفرگ  رظن  رد  مـیارب  يرگید 

.امرف متیانع  ندرک  لمع  قیفوت 

قح و هک  يزور  نامه   » تسا تمایق  زور  ات  نم  هب  هدـننک  متـس  ندادـن  شاداپ  مّقح و  ریخأـت  رد  وت  هیحاـن  زا  نم  هب  یکین  رگا  اـهلا 
تسار و ّتین  قیفوت  نم  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  دـندرگ » یم  عمج  نانمـشد  همه  دـنوش و  یم  ادـج  مه  زا  لـطاب 

میارب هک  یباوث  زا  يا  هنومن  ملد  هحفـص  رد  اـمرف و  ظـفح  صرح  لـها  صرح  دـب و  تبغر  لـیم و  زا  ارم  .نک و  تیاـنع  میاد  ربص 
.هدب شقن  يا  هتفرگ  رظن  رد  منمشد  يارب  هک  یباذع  يا و  هتشاد  روظنم 
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َّکنِإ َنیَِملاَْعلا ! ّبَر  َنیِمآ  تّْریََخت ، اَِمب  ِیتَِقث  َو  َْتیَـضَق ، ّّإَِمب  ِیتَعاَنَِقل  ًابَبَـس  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  َِکباَقِع ، َِکئاَزَج َو  ْنِم  یِمْـصَِخل  َتْدَدْعَأ 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ِمیِظَْعلا ، ِلْضَْفلا  وُذ 
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.هدب رارق  يا  هدومرف  رّدقم  میارب  هچنآ  هب  نم  نانیمطا  رطاخ و  شمارآ  يارب  يا  هلیسو  ار  نآ  و 

.ییاناوت يراک  ره  رب  گرزب و  لضف  بحاص  وت  هک  نک  باجتسم  ار  میاعد  نایملاع  راگدرورپ  يا 
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ٌهّیِلَب ْوَأ  ٌبْرَک  ِهِب  َلَزَن  ْوَأ  َضِرَم  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 15)

، يِرْدَأ اَمَف  يِدَسَج ، ِیف  ٍهّلِع  ْنِم  ِیب  َْتثَدْحَأ  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  ِینََدب ، ِهَماَلَـس  ْنِم  ِهِیف  ُفّرَـصَتَأ  ْلَزَأ  َْمل  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  ّمُهّللا 
َو َِکقْزِر ، ِتاَبّیَط  اَـهِیف  ِینَتْأـّنَه  ِیّتلا  ِهّحّـصلا  ُْتقَو  َأ  َکـَل ؟ ِدْـمَْحلِاب  َیلْوَأ  ِْنیَْتقَْولا  ّيَأ  َو  َکـَل ؟ ِرْکّـشلِاب  ّقَحَأ  ِْنَیلاَْـحلا  ّيَأ  یَِهلِإ ! اَـی 

ِمَعّنلا َو  اَِهب ، ِینَتْـصّحَم  ِیّتلا  ِهّلِْعلا  ُْتقَو  ْمَأ  َِکتَعاَط ؟ ْنِم  َُهل  ِینَتْقّفَو  اَم  یَلَع  اَهَعَم  ِینَْتیّوَق  َو  َِکلْـضَف ، َِکتاَضْرَم َو  ِءاَِغْتبِال  اَِـهب  ِینَتْطّـشَن 
َو َِهبّْوتلا ، ِلُواَنَِتل  ًاهِیْبنَت  َو  ِتاَئّیّـسلا ، َنِم  ِهِیف  ُتْسَمَْغنا  اَِمل  ًاریِهْطَت  َو  ِتاَئیِطَْخلا ، َنِم  يِرْهَظ  ّیَلَع  ِِهب  َلُقَث  اَِـمل  ًاـفیِفَْخت  اَِـهب ؟ ِینَتْفَْحتَأ  ِیّتلا 
، ِِهب َقَطَن  ٌناَِسل  َال  َو  ِهِیف ، َرّکَف  ٌْبلَق  َال  اَم  ِلاَمْعَْألا ، ّیِکَز  ْنِم  ِناَِبتاَْکلا  َِیل  َبَتَک  اَم  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  .ِهَمْعّنلا َو  ِمیِدَِقب  َِهبْوَْحلا  ِوْحَِمل  ًاریِکْذَت 

َْکنِم ًالاَْضفِإ  َْلب  ُْهتَفّلَکَت ، ٌهَحِراَج  َال  َو 
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دروآ یم  يور  یمارگ  نآ  هب  ییالب  ای  يرامیب  هک  یماگنه 

نم .يا و  هتخاس  مرامیب  کنیا  مه  هکنیا  يارب  تسارت  دمح  يدومرف و  تیانع  نم  هب  یملاس  ندب  هکنآ  رطاخ  هب  تسارت  دـمح  اهلا 
رد هک  یتقو  ایآ  .تسا  ندرک  دمح  يارب  یلوا  تقو  مادک  تسا و  رتراوازـس  يرازگـساپس  هب  تلاح  مادک  نم  يادخ  يا  مناد  یمن 

هدرک میاناوت  نوچ  منامداش و  وت  لـضف  تیاـضر و  بلج  يارب  منک و  یم  هدافتـسا  تا  هزیکاـپ  قازرا  زا  مرب و  یم  رـس  هب  یتمـالس 
اه تمعن  ندروآ  يور  ماگنه  رد  موش و  هزیکاپ  ناهانگ  زا  ات  یتخاس  مرامیب  هک  یتقو  ای  .مدوب و  تتداـبع  تعاـط و  هب  قفوم  يدوب 

مدوب هدـش  رو  هطوغ  نآ  رد  هک  ییاه  یتشز  زا  موش و  کبـس  دوب  هدرک  نیگنـس  ارم  تشپ  هک  یناهانگ  زا  ات  مدـش  انـشآ  اهدرد  اـب 
.دشاب یتمالس  تمعن  هب  يروآدای  هبوت و  هب  هجوت  يارب  یهیبنت  هدش و  كاپ 

ار نآ  ینابز  چیه  هدرکن و  روطخ  یبلق  چـیه  رب  هک  دنـسیونب  میارب  يا  هزیکاپ  لامعا  هدنـسیون  هتـشرف  ود  مرامیب  هک  یلاح  نامه  رد 
.تسا هدیسر  نم  هب  وت  مرک  لضف و  رطاخ  هب  طقف  هکلب  هدیشکن  ار  شندروآ  اجب  تمحز  یحراوج  چیه  هتفگن و 
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ْنِم ِینْرّهَط  َو  ِیب ، َْتلَلْحَأ  اَم  ِیل  ْرّسَی  َو  ِیل ، َتیِضَر  اَم  َّیلِإ  ّْببَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  .َّیلِإ  َکِعِینَص  ْنِم  ًاناَسْحِإ  َو  ّیَلَع ،
َیلِإ ِیتّلِع  ْنَع  یِجَرْخَم  ْلَـعْجا  َو  ِهَماَلّـسلا ، َدَْرب  ِیْنقِذَأ  َو  ِهَِیفاَْـعلا ، َهَواَـلَح  ِینْدِـجْوَأ  َو  ُْتمّدَـق ، اَـم  ّرَـش  یّنَع  ُحـْما  َو  ُْتفَلْـسَأ ، اَـم  ِسَنَد 

َّکنِإ َکِجَرَف ، َیلِإ  ِهّدّشلا  ِهِذَه  ْنِم  ِیتَماَلَـس  َو  َکِحْوَر ، َیلِإ  ِیبْرَک  ْنِم  یِـصاَلَخ  َو  َكِزُواََجت ، َیلِإ  ِیتَعْرَـص  ْنَع  ِیلّوَحَتُم  َو  َكِْوفَع ،
.ِماَرْکِْإلا ِلاَلَْجلا َو  وُذ  ُمیِرَْکلا ، ُباّهَْولا  ِناَِنْتمِالِاب ، ُلّوَطَتُْملا  ِناَسْحِْإلِاب ، ُلّضَفَتُْملا 
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میارب يا  هدرک  لالح  میارب  وت  هک  هچنآ  هد و  رارق  ما  هقالع  دروم  يدنـسپ  یم  وت  هک  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلا 
ینیریش و نادرگ و  وحم  ار  ما  هتشذگ  ياهیراکدب  رورش و  نک و  ما  هزیکاپ  هدش  نم  يردک  ثعاب  هتشذگرد  هچره  زا  نک و  ناسآ 
زا مندـش  صـالخ  تتـشذگ و  اـب  ار  ملاـح  رد  لوحت  توـفع و  اـب  ار  يراـمیب  زا  ندـش  نوریب  ناـشچب و  نم  هب  ار  یتمالـس  توارط 

هدـنهد تمعن  ناسحا و  هدـننک  اطع  وت  هک  اریز  زاس  هارمه  تشیاشگ  اب  ار  یتخـس  نیا  زا  ما  یتسردـنت  تتمحر و  اب  ار  ما  يراتفرگ 
.یتسه يراوگرزب  تلالج و  بحاص  میرک و  هدنیاشخب  مادم و 
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ِهِبوُیُع ْنَع  ِوْفَعْلا  ِبَلَط  یِف  َعّرَضَت  ْوَأ  ِهِبوُنُذ ، ْنِم  َلاَقَتْسا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  (16)َو 

ّلُک َْسنُأ  اَی  َنُوئِطاَْخلا ، ُبِحَْتنَی  ِِهتَفیِِخل  ْنَم  اَی  َو  َنوّرَطْضُْملا ، ُعَْزفَی  ِِهناَسْحِإ  ِرْکِذ  َیلِإ  ْنَم  اَی  َو  َنُوِبنْذُْملا ، ُثیغَتْـسَی  ِِهتَمْحَِرب  ْنَم  اَی  ّمُهّللا 
َْتعِـسَو يِّذلا  َْتنَأ  ٍدیِرَط ، ٍجاَتُْحم  ّلُک  َدُـضَع  اَی  َو  ٍدـیِرَف ، ٍلوُذْـخَم  ّلُک  َثْوَغ  اَی  َو  ٍبِیئَک ، ٍبوُرْکَم  ّلُک  َجَرَف  اَی  َو  ٍبیِرَغ ، ٍشِحْوَتْـسُم 

يِذـّلا َْتنَأ  َو  ِِهباَقِع ، ْنِم  یَلْعَأ  ُهُْوفَع  يِذـّلا  َْتنَأ  َو  ًامْهَـس ، َکِمَِعن  ِیف  ٍقُولْخَم  ّلُِکل  َْتلَعَج  يِذـّلا  َْتنَأ  َو  ًاْملِع ، ًهَمْحَر َو  ْیَـش ٍء  ّلُـک 
ِیف ُبَغْرَی  َال  يِّذلا  َْتنَأ  َو  ِهِعْسُو ، ِیف  ْمُهّلُک  ُِقئاَلَْخلا  َعَّستا  يِّذلا  َْتنَأ  َو  ِهِْعنَم ، ْنِم  ُرَثْکَأ  ُهُؤاَطَع  يِّذلا  َْتنَأ  َو  ِِهبَضَغ ، َماَمَأ  ُُهتَمْحَر  یَعْسَت 

ِءاَعّدلِاب ُهَتْرَمَأ  يِّذلا  َكُْدبَع  یَِهلِإ ! اَی  اَنَأ ، .ُهاَصَع َو  ْنَم  ِباَقِع  ِیف  ُطِْرُفی  َال  يِّذلا  َْتنَأ  َو  ُهاَطْعَأ ، ْنَم  ِءاَزَج 
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16

ناهانگ رطاخ  هب  يراز  عّرضت و 

هکنآ يا  دـنرب و  یم  هاـنپ  شناـسحا  هب  ناـهانپ  یب  هـک  یـسک  يا  دـنیوج و  یم  هثاغتـسا  شتمحر  هـب  ناراـکهنگ  هـکنآ  يا  ایادـخ 
يا نیمغ و  لد  راـتفرگ  ره  هدـنهد  شیاـشگ  يا  بـیرغ و  هدز  تـشحو  ره  سنوـم  يا  دـنوش ، یم  بـهتلم  شـسرت  زا  ناراـکاطخ 

وت دراد و  هطاـحا  زیچ  همه  رب  تملع  تمحر و  هک  یتـسه  وت  هدـش  هدـنار  دـنمزاین  ره  يوزاـب  يا  اـهنت و  هدـش  راوخ  ره  سرداـیرف 
وت تسا و  رترب  شباـقع  زا  شوفع  هک  یتـسه  وت  يا و  هتفرگ  رظن  رد  تیاـه  تمعن  زا  یمهـس  تتاـقولخم  زا  کـیره  رب  هک  یتـسه 

یماـمت هـک  یتـسه  وـت  دـشاب و  یم  شعنم  زا  رتـشیب  شیاـطع  هـک  یتـسه  وـت  دریگ و  یم  تقبـس  شبـضغ  رب  شتمحر  هـک  یتـسه 
طارفا تیـصعم  لها  نداد  رفیک  رد  هک  ییوت  يرادـن و  شاداپ  عقوت  تیاه  تمعن  ربارب  رد  هک  ییوت  دـنیوا و  تسد  رد  شتاـقولخم 

.يداد ندرک  اعد  هب  نامرف  ودب  هک  مأوت  هدنب  نآ  نم  يادخ  يا  نم  ینک و  یمن 
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َو ُهَرُمُع ، ُبُونّذلا  ِتَْنفَأ  يِّذلا  اَنَأ  َو  ُهَرْهَظ ، اَیاَطَْخلا  ِتَرَقْوَأ  يِّذلا  اَنَأ  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌحوُرْطَم  ّبَر ، اَی  اَذ ، اَنَأ  اَه  َْکیَدْعَـس ، َْکیَّبل َو  َلاَقَف :
ْنَِمل ٌِرفاَغ  َْتنَأ  ْمَأ  ِءاَعّدـلا  ِیف  َِغْلبُأَف  َكاَعَد ؟ ْنَم  ٌمِحاَر  یَِهلِإ ، اَـی  َْتنَأ ، ْلَـه  .َكاَذـِل  ُْهنِم  اًـلْهَأ  ْنُکَت  َْمل  َو  َكاَـصَع ، ِِهلْهَِجب  يِذـّلا  اـَنَأ 

ّْبیَُخت َال  یَِهلِإ ! اًلّکََوت ؟ ُهَْرقَف  َْکَیلِإ ، اَکَـش  ْنَم  ٍنْغُم  َْتنَأ  ْمَأ  اًّللَذـَت ؟ ُهَهْجَو  ََکل  َرّفَع  ْنّمَع  ٌزِواَجَتُم  َْتنَأ  ْمَأ  ِءاَُـکْبلا  ِیف  َعِرْـسُأَف  َكاََـکب 
ْدَق یّنَع َو  ْضِْرُعت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  یَِهلا ! .َکَنوُد  ٍدَـحَِأب  َْکنَع  ِینْغَتْـسَی  َال  ْنَم  ْلُذَْـخت  َال  َو  َكَْریَغ ، ًاـیِطْعُم  ُدِـجَی  اـَل  ْنَم 

، ِهَمْحّرلِاب َکَسْفَن  َْتفَـصَو  يِّذلا  َْتنَأ  .َْکیَدَی  َْنَیب  ُْتبَـصَْتنا  ِدَق  ّدّرلِاب َو  ِینْهَبَْجت  َال  َو  َْکَیلِإ ، ُْتبِغَر  ْدَق  ِیْنمِرَْحت َو  َال  َو  َْکیَلَع ، ُْتلَْبقَأ 
َو َِکتَفیِخ ، ْنِم  یِْعمَد  َْضیَف  یَِهلِإ ! اَی  يََرت  ْدَق  .یّنَع  ُفْعاَف  ِْوفَْعلِاب  َکَسْفَن  َْتیّمَـس  يِّذلا  َْتنَأ  َو  ِینْمَحْرا ، َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف 

ِرْأَْجلا ِنَع  ِیتْوَص  َدَـمَخ  َكاَذـِل  َو  ِیلَمَع ، ِءوُِسل  َْکنِم  ٌءاَیَح  َِکلَذ  ّلُک  َِکتَْبیَه ، ْنِم  یِحِراَوَج  َضاَِـقْتنا  َو  َِکتَیْـشَخ ، ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو 
ّیَلَع ُهَْتیّطَغ  ٍْبنَذ  ْنِم  ْمَک  َو  ِینْحَـضْفَت ، ْمَلَف  ّیَلَع  اَهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمَکَف  ُدْـمَْحلا ، َکَلَف  یَِهلِإ ! اَی  .َِکتاَجاَنُم  ْنَع  ِیناَِسل  ّلَـک  َو  َکـَْیلِإ ،

یّنَع ِْکتْهَت  ْمَلَف  اَِهب  ُتْمَْملَأ  ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک  َو  ِینْرَهْشَت ، ْمَلَف 
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هکنآ منم  هتـسکش و  اهـشزغل  ار  شتـشپ  هکنآ  منم  وـت و  راـیتخا  رد  مراـگدرورپ  يا  منم  کـنیا  ار  تتوـعد  مدرک  تباـجا  تفگ : و 
ایآ يدوبن ، تیصعم  راوازـس  وت  هک  یلاح  رد  هدرک  تیـصعم  ارت  شیاه  ینادان  رطاخ  هب  هک  منم  هدرک و  دوبان  ناهانگ  رد  ار  شرمع 

ار وا  دزیر  کشا  تهاگرد  هب  هکره  ایآ  و  منک ؟ شالت  تندناوخ  رد  ات  یتسرف  یم  تمحر  ودب  دناوخ  یم  ارت  هکنآ  نم  يادـخ  يا 
و دیاس ؟ یم  كاخ  رب  تروص  هناعضاخ  هک  یسک  زا  يرذگ  یم  رد  وت  ایآ  و  منک ؟ باتش  عّرضت  نتخیر و  کشا  رد  ات  یشخب  یم 

شدیمون درادن  غارـس  يا  هدنـشخب  وت  زج  هکنآ  نم  يادخ  .دیوج  یم  لّکوت  وت  هب  يرادـن  رقف و  رد  هک  ار  نآ  ینک  یم  زاین  یب  ایآ 
.امرفم شراوخ  دوش  یمن  زاین  یب  وت  دوجو  هب  زج  هکنآ  نکم و 

رد نکم  مورحم  تمحارم  زا  ارم  ما و  هدروآ  وت  هب  ور  هک  یلاـح  رد  باـتم  ور  نم  زا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  نم  يادـخ 
تمحر و هب  ار  شیوخ  تاذ  هک  ییوت  .نارم  تا  هناخ  رد  زا  ارم  ما  هداتـسیا  تهاگرد  هب  هک  کـنیا  ملیاـمتم و  تیوس  هب  هک  یلاـح 
زا سپ  يا  هدیمان  هدنشخب  ار  دوخ  هک  ییوت  نک و  محر  نم  رب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  يا  هدومرف  فیصوت  تشذگ 

.رذگرد نم 

.تسا و نازرل  تلالج  یگرزب و  زا  ممادـنا  باهتلا و  رد  وت  تیـشخ  زا  ملد  ناور و  تفوخ  زا  ار  میاـه  کـشا  ینیب  یم  نم  يادـخ 
تهاگرد هب  يراز  عرـضت و  ماگنه  رد  میادـص  گـنهآ  تهج  نیمه  هب  دـشاب و  یم  ملاـمعا  یتشز  زا  ما  یگدنمرـش  رطاـخ  هب  همه 

.تسا هدش  ناوتان  وت  اب  تاجانم  ماگنه  رد  منابز  هتفرگ و 

نایم يدرک و  ناهنپ  ار  میاه  شزغل  ناوارف  هچ  يدربن و  ار  میوربآ  يدناشوپ و  ار  میاهـشزغل  رایـسب  هچ  هک  تسارت  دمح  نم  يادخ 
.یتسکشن ار  متمرح  وت  یلو  مدش  هدولآ  اهنادب  هک  یناهانگ  هچ  يدرکن و  مروهشم  نارگید ،
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ِینَْهنَی َْمل  ُّمث  يِدـْنِع ، َِکتَمِْعن  ِهَدَـسَح  َو  ِیتَریِج ، ْنِم  ِیِبیاَـعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِـهتاَءْوَس  ِدـُْبت  َْمل  َو  اَهِراَنَـش ، َهوُرْکَم  ِینْدـّلَُقت  َْمل  َو  اَـهَْرتِس ،
ِنِم یّنِم  ُدَْـعبَأ  ْنَم  ِهّظَح َو  ْنَع  یّنِم  ُلَفْغَأ  ْنَم  َو  ِهِدْـشُِرب ؟ یَِهلِإ ! اَی  یّنِم ، ُلَهْجَأ  ْنَمَف  یّنِم ، َتْدِـهَع  اَم  ِءوُس  َیلِإ  ُْتیَرَج  ْنَأ  ْنَع  َکـِلَذ 

ًاماَدـْقِإ ّدَـشَأ  َو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ًارْوَغ  ُدَْـعبَأ  ْنَم  َو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  اَمِیف  َِکقْزِر  ْنِم  ّیَلَع  َْتیَرْجَأ  اَم  ُقِْفنُأ  َنیِح  ِهِسْفَن  ِحاَلِْـصتْسا 
َو َُهل ، یِظْفِح  ْنِم  ٍناَیِْسن  َال  ِِهب َو  ٍهَفِْرعَم  ِیف  یّنِم  یًمَع  ِْریَغ  یَلَع  ُهَتَوْعَد  ُِعّبتَأَف  ِناَْطیّـشلا  ِهَوْعَد  َِکتَوْعَد َو  َْنَیب  ُِفقَأ  َنیِح  یّنِم  ِءوّسلا  یَلَع 

ُهُدّدَعُأ َو  یِـسْفَن ، یَلَع  ِِهب  ُدَهْـشَأ  اَم  َبَجْعَأ  اَم  َکَناَْحبُـس ! .ِراّنلا  َیلِإ  ِِهتَوْعَد  یَهَْتنُم  َو  ِهّنَْجلا ، َیلِإ  َِکتَوْعَد  یَهَْتنُم  ّنَِأب  ٌِنقُوم  ٍذـِئَنیِح  اَنَأ 
َو ِیل ، َْکنِم  ًاّینََأت  َْلب  َْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َْسَیل  َو  ِیتَلَجاَعُم ، ْنَع  َكُؤاَْطبِإ  َو  یّنَع ، َُکتاَنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو  يِْرمَأ ! ِمُوتْکَم  ْنِم 
، ِیَتبوُقُع ْنِم  َْکَیلِإ  ّبَحَأ  یّنَع  َكَْوفَع  ّنَِأل  َو  ِهَِقلْخُْملا ، َِیتاَئّیَـس  ْنَع  َِعْلقُأ  َو  ِهَطِخْـسُْملا ، َِکتَیِـصْعَم  ْنَع  َعِدَتْرَأ  ْنَِأل  ّیَلَع  َْکنِم  اًلّـضَفَت 

َكِدیِعَِول ّلَقَأ  َو  ًاظّقَیَت ، َِکتَعاَط  َْدنِع  ُفَعْـضَأ  َو  ًارّوَهَت ، ِلِطاَْبلا  ِیف  ّدَشَأ  َو  ًالاَْعفَأ ، ُعَنْـشَأ  َو  ًاراَثآ ، ُحَْـبقَأ  َو  ًابُونُذ ، ُرَثْکَأ  یَِهلِإ ! اَی  اَنَأ ، َْلب 
ْنِم ًاباَِقتْرا  ًاهاَِبْتنا َو 
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نم ییوجبیع  يوجتـسج  رد  هک  مناگیاسمه  دـید  زا  ار  اهـشزغل  نآ  يدنـسپان  یتخادـنین و  مندرگ  رب  ار  ناـهانگ  نآ  یتشز  قوط  و 
.یتشاد یفخم  دندیزرو  یم  دسح  میاه  تمعن  هب  تبسن  هک  نادوسح  مشچ  زا  زین  دندوب و 

دشر هار  رد  نم  زا  یسک  هچ  نم  يادخ  يا  متشادنرب !! تسد  اه  یتشز  ندرک  لابند  زا  دیسر  نم  هب  وت  بناج  زا  هک  فطل  همهنیا  اب 
حالـصا زا  نم  زا  یـسک  هچ  و  دشاب ؟ یم  رتلفاغ  تایونعم  زا  ندـش  دـنم  هرهب  رد  نم  زا  یـسک  هچ  و  تسا ؟ رتنادان  شیوخ  یلاعت  و 

، يدومرف یهن  نآ  رد  هانگ  زا  ارم  يا و  هداد  رارق  میارب  هک  ار  يزور  هک  یلاح  رد  تسا  رترود  شیوخ 

ود رـس  یتقو  ایادخ  .تسا  رت  يدـج  تشز  ياهراک  ماجنا  رد  لطاب و  رد  رت  هدـنور  ورف  نم  زا  یـسک  هچ  مدرک و  مامت  تیـصعم  هب 
! یشومارف يور  زا  ای  ییانیبان و  يور  زا  هن  هتبلا  مریذپ  یم  ار  ناطیش  توعد  مریگ  یم  رارق  ناطیش  توعد  وت و  توعد  یهار 

.تسا خزود  شتآ و  ناطیـش  توعد  نتفریذـپ  هرمث  تسا و  تشهب  وت  توعد  لوـبق  هجیتـن  ناـیاپ و  هک  مراد  نیقی  کـنیا  مه  نم  و 
!! یهّزنم وت  ایادخ 

بیجع نیا  زا  .مزاس و  یم  شاف  ار  شیوخ  یفخم  ياهراک  منک و  یم  فارتعا  دوخ  هرابرد  هک  ار  هچنآ  تسا  روآ  تفگـش  هچ  اهلا 
رطاـخ هب  هکلب  تسوت  دزن  نم  ندوب  یمارگ  رطاـخ  هب  هن  نیا  تسا و  نم  هب  تبـسن  وت  تبوـقع  ریخأـت  نم و  هراـبرد  وـت  يراـبدرب  رت 

.مشکب تسد  تروآ  مشخ  هانگ  زا  دوش  يا  هلیـسو  دـیاش  ات  هدـش  ملاح  لماش  وت  بناج  زا  هک  تسا  یلـضف  وت و  يارادـم  لّمحت و 
.تسا رتبوبحم  تتبوقع  زا  نم  دزن  توفع  هک  اریز 

لامعا نیرت  عینـش  ياراد  هتـشاذگ و  ياجب  دوخ  زا  ار  راثآ  نیرتدب  هدش و  بکترم  ار  ناهانگ  نیرتشیب  هک  منم  نیا  نم  يادخ  هکلب 
رتمک باذع  زا  وت  ندناسرت  هب  متبقارم  یهاگآ و  رت و  تسـس  وت  تعاط  ماگنه  ما  يرادیب  هتفر و  ورف  لطاب  رد  رتشیب  همه  زا  تسا و 

.مشاب اناوت  مناهانگ  يروآدای  رب  ای  منک و  شرامش  تیارب  ار  میاهیدب  هک  تسا  نآ  زا 
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ًءاَجَر َو  َنِیِبنْذُْملا ، ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیّتلا  َِکتَْفأَر  ِیف  ًاعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُّخبَوُأ  اَّمنِإ  َو  ِیبُونُذ ، ِرْکِذ  یَلَع  َرِْدقَأ  ْوَأ  ِیبُویُع ، ََکل  َیِـصْحُأ  ْنَأ 
َو َكِْوفَِعب ، اَهِْقتْعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ُبُونّذـلا ، اَْهتّقَرَأ  ْدَـق  ِیتَبَقَر  ِهِذَـه  َو  ّمُهّللا ! .َنِیئِطاَْخلا  ِباَقِر  ُكاَکَف  اَِهب  ِیّتلا  َِکتَمْحَِرل 
َو ّیَْنیَع ، ُراَفْـشَأ  َطُقْـسَت  یّتَح  َْکَیلِإ  ُْتیََکب  َْول  یَِهلِإ ! اَی  .َکّنَِمب  ُْهنَع  ْفّفَخ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  اَیاَطَْخلا ، ُْهتَلَْقثَأ  ْدَق  يِرْهَظ  اَذَه 

َأّقَفَتَت یّتَـح  َکـَل  ُتْدَجَـس  َو  ِیْبلُـص ، َِعلَْخنَی  یّتَـح  َکـَل  ُْتعَکَر  َو  َياَمَدَـق ، َرّـشَنَتَت  یّتَـح  َکـَل  ُتُْمق  َو  ِیتْوَص ، َعِطَْقنَی  یّتَـح  ُْتبَحَْتنا 
َْمل ُّمث  ِیناَِسل ، ّلِکَی  یّتَح  َِکلَذ  ِلاَلِخ  ِیف  َُکتْرَکَذ  َو  يِرْهَد ، َرِخآ  ِداَمّرلا  َءاَم  ُْتبِرَش  َو  يِرُمُع ، َلوُط  ِضْرَْألا  َباَُرت  ُْتلَکَأ  َو  َياَتَقَدَح ،

ُبِجْوَتْسَأ َنیِح  ِیل  ُرِفْغَت  َْتنُک  ْنِإ  .ِیتاَئّیَس َو  ْنِم  ٍهَدِحاَو  ٍهَئّیَس  َوْحَم  َِکلَِذب  ُْتبَجْوَتْسا  اَم  َْکنِم  ًءاَیِْحتْسا  ِءاَمّـسلا  ِقاَفآ  َیلِإ  ِیفْرَط  ْعَفْرَأ 
َْکنِم ِیئاَزَج  َناَک  ْذِإ  ٍباَجِیتْسِاب ، َُهل  ٌلْهَأ  اَنَأ  َال  َو  ٍقاَقِْحتْسِاب ، ِیل  ٍبِجاَو  ُْریَغ  َِکلَذ  ّنِإَف  َكَْوفَع  ّقِحَتْـسَأ  َنیِح  یّنَع  وُفْعَت  َو  َکَتَرِفْغَم ،

.ِیل ٍِملاَظ  ُْریَغ  َْتنَأَف  ِیْنبّذَُعت  ْنِإَف  َراّنلا ، َُکْتیَصَع  اَم  ِلّوَأ  ِیف 

یّنَع َتُْملَح  َو  ِیْنلِجاَُعت ، ْمَلَف  َکِمَرَِکب  ِینَْتّینََأت  َو  ِینْحَضْفَت ، ْمَلَف  َكِْرتِِسب  ِینَتْدّمَغَت  ْدَق  ْذِإَف  یَِهلِإ 
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طابترا نادب  ناراکهنگ  عضو  حالـصا  مراد و  وت  تفأر  رد  هک  تسا  یعمط  رطاخ  هب  منک  یم  شنزرـس  اهفرح  نیا  اب  ار  دوخ  رگا  و 
.تسا هتسباو  نادب  ناراکاطخ  ییاهر  هک  تسوت  ینانچنآ  تمحر  هب  دیما  رطاخ  هب  دراد و 

نک و دازآ  ار  نآ  دوخ  وفع  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  هدرک  کیراب  ار  نآ  ناهانگ  هک  تسا  ننم  ندرگ  نیا  ایادـخ 
کبـس ار  نآ  تمرک  فطل و  اب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  دنک  یم  ینیگنـس  نآ  رب  اهـشزغل  راب  هک  تسا  نم  تشپ  نیا 

.نک

هکنیا ات  متسیاب  ردق  نآ  دوش و  عطق  مزاوآ  ات  منک  هلان  دنلب  يادص  هب  دتفیب و  منامشچ  ياه  کلپ  هک  منک  هیرگ  ردق  نآ  رگا  ایادخ 
نیمز كاخ  رمع  همه  دوش و  دوگ  منامـشچ  ات  منک  هدجـس  ارت  دنکـشب و  متـشپ  ناوختـسا  ات  منک  عوکر  تیارب  دـنک و  مرو  میاهاپ 

هب منکن و  دنلب  ار  مرـس  یگدنمرـش  زا  دتفیب و  راک  زا  منابز  هک  میوگب  ار  ترکذ  ردـقنآ  نیب  نیا  رد  مماشایب و  هدولآ  بآ  مروخب و 
.مشاب یمن  مناهانگ  زا  یهانگ  ندرب  نیب  زا  راوازس  تالاح  نیا  اب  مرگنن  نامسآ 

هکلب متـسه  یفطل  نینچ  راوازـس  نم  هک  تسا  نآ  يارب  هن  منک  ادـیپ  ار  توـفع  قاقحتـسا  هـک  یناـمز  یـشخبب  ارم  رگا  اراـگدرورپ 
.يا هدرکن  ملظ  مّقح  رد  ینک  مباذع  رگا  هدوب و  منهج  شتآ  تتاروتسد  اب  تفلاخم  راب  نیلوا  رد  نم  شاداپ 

رد يدومن و  يراتفرشوخ  نم  اب  دوخ  ششخب  اب  يدرکن و  میاوسر  يدناشوپ و  ار  میاهـشزغل  تا  یـشوپ  هدرپ  اب  هک  يدوب  وت  ایادخ 
.يدرکن باتش  منداد  رفیک 
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ّلَـص ّمُهّللا  .یِِفقْوَم  َءوُس  َو  ِیتَنَکْـسَم ، َهّدِش  یِعّرَـضَت َو  َلوُط  ْمَحْراَف  يِْدنِع ، َکَفوُْرعَم  ْرّدَُکت  َْمل  َو  ّیَلَع ، َکَتَمِْعن  ّْریَُغت  ْمَلَف  َِکلّـضَفَِتب 
َو ِهَمْـصِْعلِاب ، ِینْدـّیَأ  َو  َِهبّْوتلاـِب ، ِینْرّهَط  َو  َِهباـَنِْإلا ، َنْسُح  ِیْنقُزْرا  َو  ِهَعاّـطلِاب ، ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  یِـصاَعَْملا ، َنـِم  ِیِنق  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

ِینْرَّـشب َو  َکِطْخُـس ، ْنِم  ًاناَمَأ  ِیل  ُْبتْکا  َو  َِکتَمْحَر ، َقِیتَع  َو  َكِْوفَع ، َقِیلَط  ِیْنلَعْجا  َو  ِهَرِفْغَْملا ، َهَواَلَح  ِیْنقِذَأ  َو  ِهَِیفاَْعلِاب ، ِینِْحلْـصَتْسا 
َكُدّأَکَتَی َال  َو  َکِعْـسُو ، ِیف  َْکیَلَع  ُقیِـضَی  َال  َِکلَذ  ّنِإ  .اَُهنّیَبَتَأ  ًهَماَلَع  ِهِیف  ِیْنفّرَع  َو  اَُهفِرْعَأ ، يَرُْـشب  ِلِجآ ، ْلا  َنوُد  ِلِجاَْعلا  ِیف  َِکلَِذب 

اَم ُمُکَْحت  َو  ُءاَشَت ، اَم  ُلَعْفَت  َّکنِإ  َُکتاَیآ ، اَْهیَلَع  ّْتلَد  ِیّتلا  َِکتاَبِه  ِلیِزَج  ِیف  َكُدُوئَی  َال  َو  َِکتاَنَأ ، ِیف  َكُدّعَـصَتَی  َال  َو  َِکتَرُْدق ، ِیف 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ُدیُِرت ،
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عّرـضت و يرایـسب  رب  سپ  .یتخاسن  هریت  هودنا  مغ و  هب  ار  تناسحا  يدادـن و  رییغت  ار  تیاه  تمعن  يدومن و  يرابدرب  نم  هرابرد  و 
.نک محر  مهاگیاج  يدب  ما و  یگراچیب  تدش  ما و  يراز 

.نک ما  يزور  ار  هانگ  زا  تشگزاب  یکین  رادب و  مقفوم  یگدنب  هب  نک و  ظفح  ارم  ناهانگ  زا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلا 

ار توفع  توالح  نک و  محالـصا  تیفاع  طسوت  هب  امرف و  ما  يرای  هانگ  زا  يرادهگن  دوخ  هب  امن و  ما  هزیکاپ  هبوت  هلیـسو  هب  ایادخ 
نیمه رد  ارم  .متسه و  ناما  رد  بضغ  زا  هک  سیونب  میارب  هد و  رارق  تتمحر  وفع و  قیرط  زا  ناگدشدازآ  ءزج  ارم  ناشچب و  نم  هب 

اب وت  يارب  نیا  .منک و  نایب  نارگید  يارب  مناوتب  منیبب و  ار  نآ  میالع  هک  یتراشب  اـمرف ، تیاـنع  یتراـشب  نینچ  ترخآ  رد  هن  اـیند و 
تلالد نآ  رب  نآرق  تایآ  هک  تناوارف  فاطلا  ربارب  رد  دزادنا و  یمن  تمحز  هب  تا  ییاناوت  رد  ارت  تسین و  تخس  تتمحر  تعسو 

زیچ همه  رب  وت  ییامرف و  یم  مکح  ینک  یم  هدارا  هچنآ  رب  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخب  ار  هچنآ  وت  اریز  دـنک  یمن  ینیگنـس  ارت  دراد 
.دوب یهاوخ  رداق 
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ِناَطْیّشلا ِتاَغَزَن  ْنِم  َکِب  ُذوُعَن  اّنِإ  ّمُهّللا  ِهِدْیَک ، ِهِتَواَدَع َو  ْنِم  ُهْنِم َو  َذاَعَتْساَف  ُناَطْیّشلا  َرِکُذ  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 17)
اَنِناَهِتْما َو  َکِتَعاَط ، ْنَع  اَنِلاَلْضِإ  یِف  ُهَسْفَن  َعِمْطُی  ْنَأ  .ِهِدِیاَصَم َو  ِهِروُرُغ َو  ِهِدیِعاَوَم َو  ِهّیِناَمَأِب َو  ِهَقّثلا  َنِم  َو  ِهِدِیاَکَم ، ِهِدْیَک َو  ِمیِجّرلا َو 

، َکِتّبَحَم یِف  اَنِبوءُدِب  ُهْتِبْکا  َو  َکِتَداَبِعِب ، اّنَع  ُهْأَسْخا  ّمُهّللا  .اَنْیَلِإ  َهّرَک  اَم  اَنْیَلَع  َلُقْثَی  ْنَأ  ْوَأ  اَنَل ، َنّسَح  اَم  اَنَدْنِع  َنُسْحَی  ْنَأ  ْوَأ  َکِتَیِصْعَمِب ،
ُهْنِم اَنْمِصْعا  َو  َکِئاَدْعَأ ، ِضْعَبِب  اّنَع  ُهْلَغْشا  َو  ِهِلآ ، ٍدّمَحُم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُهُقُتْفَی  اَل  ًاتِمْصُم  ًامْدَر  َو  ُهُکِتْهَی ، اَل  ًارْتِس  ُهَنْیَب  اَنَنْیَب َو  ْلَعْجا  َو 

َو ِهِتَلاَلَـض ، ِلْثِمِب  يَدُهْلا  َنِم  اَنْعِتْمَأ  َو  ِهِلآ ، ٍدّمَحُم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُهَرْثِإ  اّنَع  ْعَطْقا  َو  ُهَرْهَظ ، اَنّلَو  َو  ُهَرْتَخ ، اَنِفْکا  َو  َکِتَیاَعِر ، ِنْسُحِب 
َنِم ِهِلیِبَس  َفاَلِخ  یَقّتلا  َنِم  اَنِب  ْکُلْسا  َو  ِهِتَیاَوَغ ، ّدِض  يَوْقّتْلا  َنِم  اَنْدّوَز 
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17

ناطیش سواسو  زا  ادخ  رب  هانپ 

.میرب یم  هانپ  وت  هب  ناطیش  ياهماد  بیرف و  اهوزرآ و  هب  نانیمطا  زا  اه و  ییوج  هراچ  گنرین و  دیک و  زا  ام  اراگدرورپ 

وکین هک  ییاهراک  هکنیا  زا  ای  .میرب و  یم  هانپ  وت  هب  دـنک  قیوشت  تیـصعم  ماجنا  هب  رود و  تا  یگدـنب  ریـسم  زا  ار  ام  وا  هکنیا  زا  و 
.میرب یم  هانپ  وت  هب  زین  دشاب  هورکم  قاش و  نامیارب  تتادابع  تعاط و  دنک  يراک  هکنآ  ای  دشاب و  وکین  ام  دزن  دهد  یم  هولج 

وا ام و  نیب  امرف و  شراوخ  لیلذ و  تا  یتسود  هار  رد  ام  شالت  اب  نک و  رود  ام  زا  ار  وا  تتعاط  تداـبع و  هب  اـم  یمرگرـس  اـهلاراب 
.دشاب اجرباپ  راوتسا و  هک  هد  رارق  وا  ام و  نیب  يّدس  دنک و  هراپ  ار  نآ  دناوتن  هک  نک  داجیا  یلیاح 

ام تتافتلا  نسح  هب  امرف و  لوغشم  تنانمشد  زا  یـضعب  هب  نک و  فرـصنم  ام  زا  ار  ناطیـش  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
.ربب ام  زا  ار  شیاپ  هد و  يرارف  ار  وا  رود و  ام  زا  ار  شرکم  اهلا  امن ، ظفح  وا  ّرش  زا  ار 

هـشوت امرف و  دنم  هرهب  دنک  یم  نامهارمگ  ناطیـش  هک  هچنآ  دننام  هب  تیاده  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
.هدب ریس  يوقت  هار  هب  ار  ام  دوب  يدوبان  هک  وا  هار  فالخرب  هد و  رارق  هداد  نامبیرف  هچنآ  دض  يوقت  زا  ار  ام 
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َو ُهاَنِقَف ، ُهاَنَْتفّرَع  اَذِإ  َو  ُهاَْنفّرَعَف ، ٍلِطَاب  ْنِم  اََنل  َلّوَس  اَم  ّمُهّللا َو  .ًالِْزنَم  اَْنیََدل  اَمِیف  َُهل  ّنَنِطُوت  َال  اًلَخْدَـم َو  اَِنبُوُلق  ِیف  َُهل  ْلَعَْجت  َال  ّمُهّللا  .يَدّرلا 
اََنبُوُلق ْبِرْشَأ  ّمُهّللا َو  .ِْهیَلَع  اَنَنْوَع  َکِقِیفْوَِتب  ْنِسْحَأ  َو  ِْهَیلِإ ، ِنوُکّرلِاب  ِهَْلفَْغلا  ِهَنِس  ْنَع  اَنْظِْقیَأ  َو  َُهل ، ُهّدُِعن  اَم  اَنْمِْهلَأ  َو  ِِهب ، ُهُِدیاَُکن  اَم  اَنْرَّصب 
ِعُولُْولا ِنَع  ُْهأَرْدا  َو  اّنِم ، ُهَءاَجَر  ْعَْطقا  َو  اّنَع ، ُهَناَْطلُـس  ْلّوَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِِهلَیِح  ِضْقَن  ِیف  اََنل  ْفُْطلا  َو  ِِهلَمَع ، َراَْـکنِإ 

َنِینِمْؤُْملا َو َنِم  اَنَناَریِج  اَِنتَاباَرَق َو  اَنِماَحْرَأ َو  يِوَذ  اَنَِیلاَهَأ َو  اـَنَدَالْوَأ َو  اَِـنتاَهّمُأ َو  اـَنَءَابآ َو  ْلَـعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .اَِـنب 
.ًهَیِضاَم ًهَِحلْسَأ  ِْهیَلَع  ْمِهِطْعَأ  َو  ًهَِیقاَو ، ًانَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْسْبلَأ  َو  ٍِعناَم ، ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْؤُْملا 

ِیف ِْهیَلَع  َِکب  َرَهْظَتْـسا  َو  ِهّیِدُوبُْعلا ، ِهَقیِقَِحب  ََکل  ُهاَداَع  َو  ِهِّیناَدْـحَْولِاب ، ََکل  َصَلْخَأ  َو  ِهِّیبُوبّرلاـِب ، َکـَل  َدِهَـش  ْنَم  َِکلَذـِب  ْمُمْعا  ّمُهّللا َو 
َو ُهَدـْنُج ، ْمِزْها  ّمُهّللا َو  .َمَْربَأ  اَم  ْضُْقنا  َو  َمَزَع ، اَذِإ  ُهْطّبَث  َو  َّربَد ، اَم  ْخَْـسفا  َو  ََقتَر ، اَم  ُْقْتفا  َو  َدَـقَع ، اَم  ُْللْحا  ّمُهّللا  .ِهِّیناـّبّرلا  ِمُولُْعلا  ِهَفِْرعَم 
َال َو  اَناَوْهَتْـسا ، اَذِإ  َُهل  ُعیُِطن  اـَل  ِِهئاَِـیلْوَأ ، ِداَدِـع  ْنَع  اَْـنلِزْعا  َو  ِِهئاَدـْعَأ ، ِمْظَن  ِیف  اَْـنلَعْجا  ّمُهّللا  .ُهَْفنَأ  ْمِغْرَأ  َو  ُهَفْهَک ، ْمِدـْها  ُهَدـْیَک َو  ْلِْـطبَأ 

َعاَطَأ ْنَم  ِِهتَأَواَنُِمب  ُُرمَْأن  اَناَعَد ، اَذِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَن 
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.دنیزگ لزنم  ام  رانک  رد  ات  هدم  هزاجا  ودب  راذگم و  زاب  نامیاهلد  رب  ناطیش  هیحان  زا  يذوفن  هار  ایادخ 

هچنآ هب  امرف و  تظفاحم  ار  ام  يدناسانش  ام  هب  هک  یماگنه  ناسانـشب و  ام  هب  دهد  یم  شیارآ  نامیارب  فالخ  لطاب و  زا  هچنآ  اهلا 
وا هب  لیم  ببـس  هک  یتلفغ  باوخ  زا  میـشاب و  ایهم  شندرک  رود  يارب  هک  شخب  یماهلا  لد  هب  نک و  نامیانـشآ  دـهد  یم  نامبیرف 

.امن کمک  وا  اب  تفلاخم  رب  ار  ام  تدوخ  تاقیفوت  اب  امرف و  نامرادیب  دوش  یم 

تسرف و دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلا  .امرف  نامقّفوم  شیاهگنرین  ندرب  نیب  زا  رد  زاس و  ولمم  وا  لامعا  راکنا  زا  ار  نامیاهلد  ایادـخ 
.رادزاب ام  هب  عمط  صرح و  زا  ار  وا  نک و  عطق  ام  زا  ار  شدیما  رادرب و  ام  زا  ار  ناطیش  طلست 

نانز نادرم و  زا  ام  ناگیاسمه  ناکیدزن و  ماوقا و  یلاها و  نادنزرف و  ناردام و  ناردـپ و  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
ناشوپب و هدننک  ظفح  ياه  سابل  ناشمادنا  رب  هد و  رارق  هدنرادزاب  هاگهانپ  مکحم و  ژد  رد  ار  اهنآ  امرف و  ظفح  وا  ّرش  زا  ار  نامیااب 

.امرف اطع  ناشیا  هب  هدنّرب  ياه  حالس  وا  اب  يریگرد  يارب 

يور زا  ناطیـش  اب  دـنراد و  صالخا  وت  ییاتکی  هب  هک  ییاه  نامه  نک ، میاـعد  لـماش  دـهد  یم  وت  ییادـخ  هب  تداهـش  هکره  اـهلا 
.دنریگ یم  ددم  وت  زا  وا  اب  ینمشد  رب  یهلا  مولع  نتخومآ  رد  دننک و  یم  ینمشد  یگدنب  تقیقح 

یم میمـصت  يراک  رب  هاگره  نزب و  مه  رب  دنک  یم  هشیدنا  هچنآ  اشگب و  ددـنب  یم  هچنآ  نک و  زاب  دـنز  یم  هرگ  ناطیـش  هچنآ  اهلا 
.زیرب مه  رد  دشخب  یم  ماکحتسا  هک  ار  هچنآ  رادب و  شزاب  دریگ 

.لامب كاخ  هب  ار  شا  ینیب  زاس و  ناریو  ار  شهاگهانپ  نک و  لطاب  ار  شبیرف  هدب ، تسکش  ار  شرگشل  ایادخ 

يوریپ وا  زا  دـیامن  یم  نامبیرف  هب  مادـقا  هک  یعقوم  ات  اـمرف  راـنک  رب  شناتـسود  هرمز  زا  هد و  رارق  وا  نانمـشد  هورگ  رد  ار  اـم  اـهلا 
.میهد نامرف  وا  اب  ینمشد  هب  دراد  يونش  فرح  ام  زا  سکره  میئامنن و  شتباجا  دناوخ  یم  ار  ام  یتقو  مینکن و 
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َو َنیِرِهاّطلا ، َنِیبّیّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َنِیلَسْرُْملا َو  ِدّیَـس  َنیِّیبّنلا َو  ِمَتاَخ  ٍدّمَُحم  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اَنَرْجَز  َعَّبتا  ِنَم  ِِهتََعباَتُم  ْنَع  ُظِعَن  َو  اَنَْرمَأ ،
اَنْوَعَد اَم  اََنل  ْعَمْسا  َو  ِِهفْوَخ ، ْنِم  َِکب  اَنْرَجَتْـسا  اّمِم  اَنْرِجَأ  َو  ُْهنِم ، اَنْذَعَتْـسا  اّمِم  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  َعیِمَج  اَنَناَوْخِإ َو  اَنَِیلاَهَأ َو  اَنْذِعَأ َو 

.َنیَِملاَْعلا ّبَر  َنیِمآ  َنِینِمْؤُْملا ، ِِبتاَرَم  َنیِِحلاّصلا َو  ِتاَجَرَد  ِیف  َِکلَِذب  اَنّْریَص  َو  ُهاَنیِسَن ، اَم  اََنل  ْظَفْحا  َو  ُهاَْنلَفْغَأ ، اَم  اَنِطْعَأ  َو  ِِهب ،
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كاپ و تیب  لها  رب  نیلسرم و  دیس  ناربمایپ و  متاخ  دمحم  رب  اهلا  .میئامن  رود  ناطیـش  تعاطا  زا  دننک  یمن  يوریپ  ام  زا  هک  نانآ  و 
سرت زا  هچنآ  زا  هد و  هانپ  ناطیـش  سواسو  زا  ار  نامیااب  نانز  نادرم و  همه  نامناردارب و  ام و  لها  ام و  تسرف و  دورد  شا  هزیکاـپ 

.هد نامتاجن  میتساوخ  تاجن  وت  زا  نآ 

ظفح نامیارب  میدرک  شومارف  هچنآ  نک و  نامیاطع  میداد  تسد  زا  هچنآ  ونشب و  ناطیـش  سواسو  اب  هطبار  رد  ار  ام  ياهاعد  ایادخ 
.امرف نامتباجا  نایناهج  راگدرورپ  يا  .هد  رارق  نینمؤم  بتارم  نیحلاص و  تاجرد  رد  ار  ام  نآ  هلیسو  هب  نک و 
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ُهُبَلْطَم ُهَل  َلّجُع  ْوَأ  ُرَذْحَی ، اَم  ُهْنَع  َعِفُد  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 18)

َِکتَِیفاَع ْنِم  ِیل  َْتلّجَع  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  یّظَح  ْلَعَْجت  اَلَف  َکـِئاََلب ، ْنِم  یّنَع  َْتفَرَـص  اَِـمب  َو  َکـِئاَضَق ، ِنْسُح  یَلَع  ُدْـمَْحلا  َکـَل  ّمُهّللا 
ُعِطَْقنَی َو َال  ٍءاََلب  ْيَدَی  َْنَیب  ِهَِیفاَْعلا  ِهِذَه  ْنِم  ِهِیف  ِّتب  ْوَأ  ِهِیف  ُْتِللَظ  اَم  ْنُکَی  ْنِإ  .ُتْهِرَک َو  اَِمب  يِْریَغ  َدِعَس  ُْتبَبْحَأ َو  اَِمب  ُتیِقَـش  ْدَق  َنوُکَأَف 

.َْتمّدَق اَم  یّنَع  ْرّخَأ  َو  َتْرّخَأ ، اَم  ِیل  ْمّدَقَف  ُعِفَتْرَی  َال  ٍرْزِو 

.ِِهلآ ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ُءاَقَْبلا ، ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍلِیلَق  ُْریَغ  َو  ُءاَنَْفلا ، ُُهتَِبقاَع  اَم  ٍرِیثَک  ُْریَغَف 
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.تشگ یم  هدروآرب  شا  هتساوخ  دش و  یم  الب  عفد  هک  یماگنه 

زا ارم  ّظـح  نیارباـنب  منک  یم  دـمح  ارت  يدوـمن ، عـفد  نم  زا  راوگاـن  ثداوـح  اـیالب و  زا  هچنآ  هب  تئاـضق و  نسُح  هـب  اراـگدرورپ 
هب نم  ریغ  موش و  تخبدـب  ترخآ  ناهج  رد  مراد  یم  تسود  هچنآ  رطاخ  هب  هجیتن  رد  ات  هدـم  رارق  ایند  رد  یتمالـس  طـقف  تتمحر 

راـب ینادواـج و  باذـع  ـالب و  يا ، هداد  نم  هب  اـیند  رد  هک  یتمالـس  نیا  دوش  اـنب  رگا  .ددرگ و  تخبـشوخ  مراد  تهارک  نم  هچنآ 
شتبقاع هک  يزیچ  اریز  .زادنا  ریخأت  هب  ار  یتمالـس  هد و  رارق  شیپ  ار  ترخآ  باذـع  الب و  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد  ار  ترخآ  نیگنس 

وا لآ  دمحم و  رب  دـشاب و  یم  رایـسب  تسا  تیفاع  یتمالـس و  شتبقاع  ریذـپانانف  یقاب و  هک  يزیچ  تسین و  رایـسب  تسانف ، یتسین و 
.تسرف دورد 
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ِبْدَجْلا َدْعَب  ِءاَقْسِتْساِلا  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد ، ْنِم  َناَک  َو  ( 19)

ُْنْنما َو  ِقاَفْآلا ، ِعیِمَج  ِیف  ِِقنوُْملا  َکِضْرَأ  ِتاَبَِنل  ِقاَْسنُْملا  ِباَحّـسلا  َنِم  ِقِدـْغُْملا  َِکْثیَِغب  َکَتَمْحَر  اَْـنیَلَع  ْرُْـشنا  َو  َْثیَْغلا ، اَنِقْـسا  ّمُهّللا 
ٍعِـساَو ُهُرْزُغ ، ٍِمئاَد  ٍِعفاَن ، َْکنِم  ٍیْقَِـسب  َهَرَفّـسلا  َماَرِْکلا  َکَتَِکئاَلَم  ْدِهْـشَأ  َو  ِهَرَهّزلا ، ِغُوُلِبب  َكَداَِـلب  ِیْحَأ  َو  ِهَرَمّثلا ، ِعاَـنیِِإب  َكِداَـبِع  یَلَع 

ًامِکاَرَتُم ًاباَحَـس  ِتاَْوقَْألا ، ِیف  ِِهب  ُعّسَُوت  َو  ٍتآ ، َوُه  اَم  ِِهب  ُجِرُْخت  َتاَف َو  ْدَق  اَم  ِِهب  ّدَُرت  َو  َتاَم ، ْدَق  اَم  ِِهب  ِییُْحت  ٍلِجاَع ، ٍعیِرَـس  ٍِلباَو  ُهُرَرِد ،
َو َضیِهّنلا ، ِِهب  ّدَُرت  ًاریِزَغ ، ًاعِساَو  ًاضیِرَع  ًاعِرْمُم  ًاعیِرَم  ًاثیِغُم  ًاْثیَغ  اَنِقْـسا  ّمُهّللا  .ُُهقَْرب  ٍّبلُخ  َال  َو  ُُهقْدَو ،   ٍ ِّثُلم َْریَغ  اًلَْجلَُجم ، ًاقَبَط  ًائیِرَم  ًائِینَه 
ِِهب ُصِخُْرت  َو  َراَجْـشَْألا ، ِِهب  ُِتْبُنت  َو  َراَْـهنَْألا ، ِِهب  ُرّجَُفت  َو  َباَـبِْجلا ، ُْهنِم  ُأَـلْمَت  َو  َباَرّظلا ، ُْهنِم  ُلیُِـست  ًایْقَـس  اَنِقْـسا  ّمُهّللا  .َضیِهَْملا  ِِهب  ُُربَْـجت 

َو ِراَْصمَْألا ، ِعیِمَج  ِیف  َراَعْسَْألا 
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ناراب بلط  يارب 

رد دوش  یم  ببـس  هک  يربا  زا  ناوارف  یناراب  مه  نآ  تناراب ، طـسوت  هب  ار  تتمحر  و  اـمرف ، باریـس  ناراـب  هلیـسو  هب  ار  اـم  اـهلاراب 
.نک رشتنم  دنیورب  ناهایگ  تنیمز  فارطا 

تناگتشرف شخبب و  هزات  تایح  ار  تیاهرهش  اه ، هفوکش  ندش  هتفکش  اب  دهد و  هویم  ناشناتخرد  ات  راذگ  ّتنم  تناگدنب  رب  ایادخ 
.امرف رومأم  ریگاج  همه  عیرس و  دنت و  ناوارف و  ندیراب  میاد و  روط  هب  مه  نآ  ناهایگ  هب  دنمدوس  نداد  بآ  هب  دناوت  ناریفس  هک  ار 

دوش ثعاب  ددرگ و  جراخ  تسا  یندـییور  هچنآ  ددرگزاـب و  هدـش  دوباـن  هچنآ  دوش و  هدـنز  ناراـهب  رد  هدرم  ناتـسمز  رد  هچنآ  اـت 
یب هدنهد و  بیرف  هک  يربا  هن  دشاب و  تاقبط  ياراد  هدـننک و  باریـس  هتـشابنا و  مه  يور  مکارتم و  هک  يربا  .دـبای  تعـسو  قازرا 

.دشاب ادص  رس و  رپ  ناراب و 

لبق ياهلاس  دننامه  ناهایگ  نآ  هلیـسو  هب  ات  دشاب  ریگ  اج  همه  دربب و  نیب  زا  ار  یلاسکـشخ  هک  امرف  باریـس  یناراب  زا  ار  ام  ایادـخ 
.ییامن باداش  ار  هدرمژپ  هتسکش و  هایگ  ات  يوش  ثعاب  دوش و  یلاسکشخ  ياه  تراسخ  ناربج  دنیورب و 

نآ هلیـسو  هب  ار  اهتخرد  دـندرگ و  يراج  اهدور  دـنوش و  رپ  اه  هاـچ  دـندرگ و  باریـس  اـه  مید  نآ  زا  هک  هد  یناراـب  ار  اـم  اـهلاراب 
.دوش اهرهش  رد  قازرا  ینازرا  شا  هرمث  ات  ینایورب ،
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َال ّمُهّللا  .اَِنتُّوق  َیلِإ  ًهُّوق  ِِهب  اَنُدـیَِزت  َعْرّـضلا َو  ِِهب  ّرِدـُت  َعْرّزلا َو  ِِهب  اََنل  ُِتْبُنت  و  ِقْزّرلا ، ِتاَبّیَط  ِِهب  اََـنل  ُلِـمُْکت  َو  َْقلَْخلا ، َِمئاَـهَْبلا َو  ِِهب  ُشَْعنَت 
یَلَع ّلَص  ّمُهّللا  .ًاجاَجُأ  اَْنیَلَع  ُهَءاَم  ْلَعَْجت  َال  َو  ًاموُجُر ، اَْنیَلَع  َُهبْوَص  ْلَعَْجت  َال  َو  ًاموُسُح ، اَْنیَلَع  ُهَدَْرب  ْلَعَْجت  َال  َو  ًاموُمَـس ، اَْنیَلَع  ُهّلِظ  ْلَـعَْجت 

.ٌریِدَق یَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ِضْرَْألا ، ِتاَواَمّسلا َو  ِتاَکََرب  ْنِم  اَْنقُزْرا  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو 
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ناـمیارب ار  تعارز  ینک و  لـماک  ناـمیارب  ار  تا  هزیکاـپ  ياـه  تمعن  نآ  هلیـسو  هـب  و  ییاـمن ، ناـمداش  ار  قیـالخ  ناـیاپراهچ و  و 
مومسم ام  يارب  ار  اهربا  هیاس  اراگدرورپ  .ددرگ  هدوزفا  ام  يداصتقا  ییاناوت  تردق و  رب  دنوش و  ریشرپ  هدریش  نایاپراهچ  ینایورب و 

.نادرگم روش  ار  شبآ  باذع و  ار  ششراب  موش و  نامیارب  ار  شیامرس  و 

.ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  هک  نک  نام  يزور  نیمز  اهنامسآ و  تاکرب  زا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ 
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ِلاَعْفَأْلا ّیِضْرَم  ِقاَلْخَأْلا َو  ِمِراَکَم  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 20)

ِیلَمَِعب َو  ِتاّیّنلا ، ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیتِّیِنب  ِهَْتنا  َو  ِنیِقَْیلا ، َلَْضفَأ  ِینیِقَی  ْلَعْجا  َو  ِناَمیِْإلا ، َلَمْکَأ  ِیناَمیِِإب  ْغَّلب  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا 
ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .یّنِم  َدَسَف  اَم  َِکتَرْدُِقب  ِْحلْصَتْسا  َو  ِینیِقَی ، َكَْدنِع  اَِمب  ْحّحَص  َو  ِیتِّین ، َکِفُْطِلب  ّْرفَو  ّمُهّللا  .ِلاَمْعَْألا  ِنَسْحَأ  َیلِإ 

ِیف ّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو  َو  َُهل ، ِینَتْقَلَخ  اَمِیف  یِماّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ُماَِمتْهِالا  ِیُنلَغْشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، َو 
َْریَْخلا َو َيِدَی  یَلَع  ِساّنِلل  ِرْجَأ  َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِسُْفت  َال  ََکل َو  ِینْدـّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یّنَِیلَْتبَت  َال  ِینّزِعَأ َو  َو  ِرَظّنلِاب ، یِّنتْفَت  َال  َو  َِکقْزِر ،

ِساّنلا ِیف  ِینْعَفَْرت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِرْخَْفلا  َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال 
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قالخا مراکم 

متین و  نادرگب ، اه  نیقی  نیرتهب  ار  منیقی  ناسرب و  نامیا  تاجرد  نیرتلماک  هب  ار  منامیا  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
رد هچنآ  هلیـسو  هب  امرف و  لماک  ار  متّین  تمرک  فطل و  هب  اهلا  .نادرگ  یهتنم  لاـمعا ، نیرتهب  هب  ارم  لـمع  و  اـه ، ّتین  نیرتهب  هب  ار 

.امرف حالصا  ارم  راک  دسافم  تدوخ  يورین  هب  نک و  حیحصت  ار  منیقی  تسوت  شیپ 

هک رامگب  يراک  هب  هدرک و  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  نادب  مامتها  ار  هچنآ  نم  زا  نک  تیافک  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ 
ربـک و هب  اـمن و  فرـص  يا  هدرک  مقلخ  نآ  رطاـخ  هب  هچنآ  يارب  اـهنت  ار  میاـهزور  ینک ، یم  تساوخزاـب  نادـب  ارم  تماـیق  يادرف 

ریخ راک  نم  تسد  هب  ینیبدوخ و  بجع و  هب  ار  متدابع  نکم  هاـبت  نک و  مراداو  تدوخ  تداـبع  هب  نکم و  میـالتبم  یـشنم  گرزب 
ندـیلاب دوخ  هب  ندرک و  رخف  زا  ناسرب و  قـالخا  دـنلب  ياـه  هیاـپ  هب  ارم  ربن و  شنیب  زا  نم  يراذـگ  تنم  اـب  یلو  نک  ارجا  ار  مدرم 

.راد مهاگن 

.رادقم نامه  هب  مدوخ  شیپ  رد  يرآ  منیئاپ  هکنآ  زج  يا  هجرد  هب  مدرم  نایم  رد  ارم  ربم  الاب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلا 
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ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اَهِرَدَِقب  یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًّهلِذ  ِیل  َْتثَدْحَأ  ّالِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو  اَهَْلثِم ، یِـسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  ّالِإ  ًهَجَرَد 
يِرُمُع َناَک  اَم  ِینْرّمَع  َو  اَهِیف ، ّکُشَأ  َال  ٍدْشُر  ِهِّین  َو  اَْهنَع ، ُغیِزَأ  َال    ٍ ّقَح ِهَقیِرَط  َو  ِِهب ، ُلِْدبَتْـسَأ  َال  ٍحـِلاَص  يًدُِـهب  ِینْعّتَم  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  َو 

َال ّمُهّللا  .ّیَلَع  َُکبَـضَغ  َمِکْحَتْـسَی  ْوَأ  َّیلِإ ، َُکتْقَم  َِقبْـسَی  ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْـضْبقاَف  ِناَْطیّـشِلل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  اَذِإَف  َِکتَعاَط ، ِیف  ًَهلِْذب 
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اَهَتْمَْمتَأ  ّالِإ  ًهَِصقاَن  ِّیف  ًهَموُرْکُأ  َال  َو  اَهَْتنّـسَح ، ّالِإ  اَِهب  ُّبنَوُأ  ًهَِبئاَع  َال  َو  اَهَتْحَلْـصَأ ، ّالِإ  یّنِم  ُباَُعت  ًهَلْـصَخ  ْعَدـَت 

ِهَواَدَع ْنِم  َو  َهَقّثلا ، ِحاَلّـصلا  ِلْهَأ  ِهّنِظ  ْنِم  َو  َهّدَوَْملا ، ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَـسَح  ْنِم  َو  َهّبَحَْملا ، ِنآ  َنّشلا  ِلْهَأ  ِهَضِْغب  ْنِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ 
ّدَر ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْـصَت  َنیِراَدُْـملا  ّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصّنلا ، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِـخ  ْنِم  َو  َهّرَبَْملا ، ِماَـحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیاـَلَْولا ، َْنیَنْدَأـْلا 

َو ِینَمَلَظ ، ْنَم  یَلَع  ًادَی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِهَنَمَْألا  َهَواَلَح  َنیِِملاّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  َو  ِهَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِـسباَلُْملا 
ْنَِمل ًابیِذْـکَت  َو  ِینَدَهَطْـضا ، ِنَم  یَلَع  ًهَرْدـُق  َو  ِینَدَـیاَک ، ْنَم  یَلَع  ًارْکَم  ِیل  ْبَه  َو  ِینَدـَناَع ، ْنَِـمب  ًارَفَظ  َو  ِینَمَـصاَخ ، ْنَـم  یَلَع  ًاـناَِسل 

ْنّمِم ًهَماَلَس  َو  ِینَبَصَق ،
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.مدوخ شیپ  رد  نطاب  رد  يراوخ  میارب  هزادنا  نامه  هب  يروآ  شیپ  هکنآ  زج  رهاظ  رد  یتّزع  نم  يارب  رواین  شیپ  و 

یقح هار  منکن و  لیدبت  نآ  اب  ار  يزیچ  هک  زاس  دنم  هرهب  يا  هتـسیاش  تیادـه  هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
ددرگ و فرـص  وت  تعاـط  هار  رد  مرمع  هک  یتـقو  اـت  هدـب  رمع  منکن و  کـش  نآ  رد  هک  یتـسرد  تین  موـشن و  فرحنم  نآ  زا  هک 

ققحم نم  هرابرد  تبضغ  ای  دیوج و  تقبس  نم  رب  وت  مشخ  هکنآ  زا  شیپ  ریگب  ار  مناج  دش  ناطیش  هاگ  ارچ  نم  رمع  يدید  هاگره 
.ددرگ

هکنآ زج  دشاب  شنزرس  هیام  هک  یبیع  هن  ینک و  شحالصا  هکنآ  زج  دشاب  شهوکن  دروم  هک  ار  یتلصخ  نم  يارب  راذگماو  ایادخ 
.ینادرگ شلماک  هکنآ  زج  دشاب  صقان  نم  رد  هک  یتمارک  هن  ینادرگ و  شیوکین 

یتسود و هب  ار  ناراکمتـس  دسح  نک و  لیدـبت  ّتبحم  هب  نم  يارب  ار  نازوت  هنیک  هنیک  و  تسرف ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اهلا 
یکین هب  ار  نادنواشیوخ  تفلاخم  ینامرفان و  یتسود و  هب  ار  مناکیدزن  ینمـشد  قوثو و  نانیمطا و  هب  ار  هتـسیاش  نامدرم  ینامگدب 

تناـها و  یقیقح ، یتسود  هب  ار  ناگدـننک  ارادـم  يرهاـظ  یتسود  و  نداد ، يراـی  هب  ار  مناـکیدزن  ندرک  راوخ  و  ناـسحا ، ندرک و 
.امرف لدبم  ندوب  نمیا  ینیریش  هب  ار  نارگمتس  زا  سرت  یخلت  و  کین ، ترشاعم  هب  ار  نارشاعم 

نم اب  هکره  رب  ییایوگ  نابز  دنک و  متـس  نم  هب  هکره  رب  يدـنمورین  تسد  میارب  هد  رارق  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب 
هک یـسک  رب  ییورین  هدب و  نم  هب  ناگدننک  هلیح  لباقم  رد  يا  هلیح  دنک و  ینمـشد  نم  اب  هک  سکره  رب  يزوریپ  دیامن و  یگزیتس 

.دیامن ما  ییوگدب  ییوجبیع و  هکره  راتفگ  بیذکت  دراذگ و  میانگنت  رد 
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ِینّـشَغ ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدّدَـس  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ِینَدَـشْرَأ  ْنَم  ِهََعباَـتُم  َو  ِینَدّدَـس ، ْنَم  ِهَعاَِـطل  ِینْقّفَو  َو  ِینَدّـعََوت ،
ِنْـسُح َیلِإ  ِیَنباَـتْغا  ِنَم  َِفلاَـخُأ  َو  ِهَلّـصلِاب ، ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَـکُأ  َو  ِلْذَْـبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِّرْبلاـِب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  ِحْـصّنلِاب ،

، َنیِقّتُْملا َهَنیِز  ِینِْسْبلَأ  َو  َنیِِحلاّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینّلَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِهَئّیّسلا  ِنَع  َیِـضْغُأ  َو  َهَنَـسَْحلا ، َرُکْـشَأ  ْنَأ  َو  ِرْکّذلا ،
ِنِیل َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْـشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  َو  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ّمَض  َو  ِهَِرئاـّنلا ، ِءاَـفْطِإ  َو  ِظـْیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْـعلا ، ِطَْـسب  ِیف 

ِكَْرت َو  ِلّضَفّتلا ، ِراَـثیِإ  َو  ِهَلیِـضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبّـسلا  َو  ِهََقلاَـخُْملا ، ِبیِط  َو  ِحـیّرلا ، ِنوُکُـس  َو  ِهَریّـسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَـنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ،
ْنِإ ّرّشلا َو  ِراَثِْکتْـسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  ّزَع ، ْنِإ  ّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ّقِحَتْـسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعّتلا ،
ّلَص ّمُهّللا  .ِعَرَتْخُْملا  ِْيأّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  َِکلَذ  ْلِمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  ّلَق 

َال َو  َِکتَداَبِع ، ْنَع  ِلَسَْکلِاب  یّنَِیلَْتبَت  َال  َو  ُْتبِـصَن ، اَذِإ  ِّیف  َِکتُّوق  يَْوقَأ  َو  ُتِْربَک ، اَذِإ  ّیَلَع  َکـِقْزِر  َعَسْوَأ  ْلَـعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 
َال َو  َِکتّبَحَم ، ِفاَلِِخل  ِضّرَعّتلِاب  َال  َو  َِکلِیبَس ، ْنَع  یَمَْعلا 
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هار هب  هک  یسک  يوریپ  دنک و  مکمک  هک  یسک  يرادربنامرف  يارب  رادب  مقفوم  دیامن و  یم  دیدهت  ارم  هک  یسک  رـش  زا  یتسردنت  و 
.دراداو متسار 

هب هدرک  تناـیخ  نم  هـب  هـک  ار  یـسک  تناـیخ  مـهد  خـساپ  اـت  نـک  میاـجرباپ  تـسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
و شـشخب ، لذـب و  هب  هدوـمن  ممورحم  هک  یـسک  مهد  ضوـع  و  یکین ، هب  هدرک  ارم  كرت  هک  یـسک  مهد  شاداـپ  و  یهاوـخریخ ،

شدای یبوخ  هب  هکنیا  هب  دیوگ  دب  مرـس  تشپ  هکره  اب  منک  تفلاخم  یگتـسویپ و  هب  هدـیرب  نم  زا  ار  شدـنویپ  هکره  منک  تافاکم 
.مشوپ مشچ  نارگید  يدب  زا  منک و  يرازگساپس  اهناسنا  ناسحا  یکین و  زا  منک و 

تلادـع هب  ناـشوپب و  ناراـکزیهرپ  تنیز  ساـبل  هب  ياراـیب و  حـلاص  ياـهناسنا  روـیز  هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
راکـشآ مدرم و  ناـیم  حالـصا  هدـنکارپ و  مدرم  ندروآ  درگ  بوـشآ و  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماـخ  مـشخ و  ندرب  ورف  يرتـسگ و 

تقبس یقلخ و  شوخ  ربک و  توخن و  نتـشادن  يراتفرـشوخ و  ینتورف و  ییوخ و  مرن  بویع و  ندناشوپ  بوخ و  ياهراک  نتخاس 
نخس قحتسمریغ و  رب  ششخب  مدرم و  شنزرس  ندرک  كرت  ششخب و  ناسحا و  رد  یگتشذگ  دوخ  زا  تلیـضف و  يوس  هب  نتفرگ 

ندرمـش دایز  دـشاب و  دایز  مرادرک  راتفگ و  هچرگا  ریخ  راک  ندرمـش  مک  دـشاب و  تخـس  نارگ و  هچرگا  یتسار ، قح و  هب  نتفگ 
راذـگاو قح و  لها  تعامج  اب  تمزالم  یگـشیمه و  تعاط  هلیـسو  هب  میارب  ار  اهنیا  نک  لـماک  مرادرک و  راـتفگ و  زا  ار  رـش  راـک 

.دندنب راک  هب  ار  دوخ  یگتخاس  يأر  هکنانآ  نارازگ و  تعدب  ندرک 

ار ورین  نیرت  يوق  موش و  ریپ  هک  هاگنآ  نم  يارب  ار  تیزور  نیرت  عیـسو  راد  ررقم  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ 
تـسد هب  هن  تهار و  زا  یهارمگ  يروک و  هب  هن  تتدابع و  رد  یلاحیب  هب  نکم  مراتفرگ  مدش و  هدناماو  هداتفا و  راک  زا  هک  یماگنه 

.تسوت یتسود  فلاخم  هچنآ  ندز 

121 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


ُعّرَـضَتَأ َو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  َُکلَأْسَأ  َو  ِهَروُرّـضلا ، َْدنِع  َِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  ّمُهّللا  .َْکَیلِإ  َعَمَتْجا  ِنَم  ِهَقَراَفُم  َال  َو  َْکنَع ، َقّرَفَت  ْنَم  ِهَعَماَُجم 
ْنَم َیلِإ  ِعّرَـضّتلِاب  َال  َو  ُتْرَقَْتفا ، اَذِإ  َكِْریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  َال  َو  ُتْرِرُطْـضا ، اَذِإ  َكِْریَِغب  ِهَناَِعتْـسِالِاب  یِّنتْفَت  َال  َو  ِهَنَکْـسَْملا ، َْدنِع  َْکَیلِإ 

یِعوُر ِیف  ُناَْطیّـشلا  یِْقُلی  اَم  ْلَعْجا  ّمُهّللا  .َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َکَضاَرْعِإ ، َکَْعنَم َو  َکَنَالْذِـخ َو  َِکلَذـِب  ّقِحَتْـسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  َکَنوُد 
ِهَظَْفل ْنِم  ِیناَِـسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَـم  َو  َكّوُدَـع ، یَلَع  ًارِیبْدـَت  َو  َِکتَرْدـُق ، ِیف  ًارّکَفَت  َو  َکـِتَمَظَِعل ، ًارْکِذ  ِدَـسَْحلا  یّنَظّتلا َو  یّنَمّتلا َو  َنـِم 
ًاقاَرْغِإ َو  ََکل ، ِدْمَْحلِاب  ًاقُْطن  َِکلَذ  َهَبْـشَأ  اَم  ٍرِـضاَح َو  ّبَس  ْوَأ  ٍِبئاَغ  ٍنِمُْؤم  ِباَِیتْغا  ِوَأ  ٍلِطَاب  ِهَداَهَـش  ْوَأ  ٍضْرِع  ِْمتَـش  ْوَأ  ٍرْجُه  ْوَأ  ٍشُْحف 

َو ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َِکنَنِِمل  ًءاَصْحِإ  َو  َِکناَسْحِِإب ، ًافاَِرتْعا  َو  َِکتَمِْعِنل ، ًارْکُش  َو  َكِدیِجْمَت ، ِیف  ًاباَهَذ  َو  َْکیَلَع ، ِءاَنّثلا  ِیف 
ّنَرِقَْتفَأ َو َال  َو  ِیتَیاَدِـه ، َْکتَنَْکمَأ  ْدَـق  ّنّلِـضَأ َو  َال  َو  یّنِم ، ِْضبَْقلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  ّنَِملْظَأ َو  َال  َو  یّنَع ، ِْعفّدـِلل  ٌقیِطُم  َْتنَأ  ّنَمَلْظُأ َو  َال 

َكِزُواََـجت َیلِإ  َو  ُتْدَـصَق ، َكِوـْفَع  َیلِإ  َو  ُتْدَـفَو ، َکـِتَرِفْغَم  َیلِإ  ّمُهّللا  .يِدْـجُو  َكِدـْنِع  ْنِم  ّنَیَغْطَأ َو  اـَل  َو  یِعْـسُو ، َكِدـْنِع  ْنـِم 
َْسَیل َو  ُْتِقثَو ، َِکلْضَِفب  َو  ُْتقَتْشا ،
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ماگنه رد  هک  نک  منانچ  ایادخ  هتشگ ، هارمه  وت  اب  هک  یسک  نآ  زا  ندش  ادج  هن  هدش و  ادج  وت  زا  هک  یسک  اب  ندش  هارمه  هب  هن  و 
مراچد میامن ، يراز  وت  هاگرد  هب  يرادن  ماگنه  رد  تساوخرد و  وت  زا  يدنمتجاح  ماگنه  رد  منک و  ور  وت  هب  يراتفرگ  یگراچیب و 
متـشگ دنمزاین  هک  یهاگ  وت  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  شنرک  عوضخ و  هب  هن  يراچان و  ماگنه  رد  تریغ  زا  یهاوخ  کمک  هب  نکم 

فطل و عنم  قحتسم  مدرگ و  وت  يراوخ  نالذخ و  راوازس  هجیتن  رد  هک  مساره  ماگنه  وت  زج  يرگید  هاگرد  هب  ندرک  يراز  هب  هن  و 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  موش  وت  ضارعا 

رد رکفت  وت و  تمظع  رکذت  هب  لدبم  همه  دسح  ینامگدب و  وزرآ و  زا  دزادـنا  مرطاخ  ملد و  رد  ناطیـش  ار  هچنآ  نک  نانچ  ایادـخ 
وربآ نتخیر  ای  ییوگ  هزره  ای  شحف  ظفل  زا  دزاس  يراج  منابز  رب  ار  هچنآ  ددرگ و  تنمشد  ندرب  نیب  زا  يارب  يریبدت  وت و  تردق 

دمح و رکذ  هب  نک  لدبم  ار  همه  اهنیا  لاثما  تسا و  رضاح  هک  ینمؤم  مانشد  ای  تسا  بئاغ  هک  ینمؤم  تبیغ  ای  قحانب  تداهش  ای  و 
هرامـش فطل و  ناسحا و  هب  فارتعا  تمعن و  يرازگـساپس  تدـیجمت و  رد  دورو  قارغا و  دـح  هب  تا  ییوگانث  تدوخ و  شیاـتس 

.تیاه ششخب  ندرک 

هب نم  هن  یتـسه و  نآ  عفد  رب  رداـق  وت  هکنیا  اـب  موـشن  عـقاو  متـس  دروـم  نم  هک  نک  ناـنچ  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
دنمزاین يراد و  ناکما  مندرک  تیادـه  هب  هکنیا  اب  موشن  هارمگ  يرادزاب و  ندومن  متـس  زا  ارم  یناوت  یم  وت  هک  میامن  متـس  يرگید 

دراو وت  شزرمآ  يوس  هب  ایادـخ  تسوت ، بناج  زا  نم  یتسه  هکنآ  اب  منکن  نایغط  تسوت و  دزن  زا  ما  يزور  تعـسو  هکنیا  اب  موشن 
.مدرک گنهآ  وت  تشذگ  بناج  هب  متشگ و 
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یَلَع ّلَصَف  َُکلْـضَف ، ّالِإ  یِـسْفَن  یَلَع  ُتْمَکَح  ْنَأ  َدَْعب  ِیل  اَم  َو  َكَْوفَع ، ِِهب  ّقِحَتْـسَأ  اَم  ِیلَمَع  ِیف  َال  َو  َکَتَرِفْغَم ، ِیل  ُبِجُوی  اَم  يِدـْنِع 
.ّیَلَع ْلّضَفَت  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 

، یَْلثُْملا َهَقیِرّطلا  َِیب  ُْکلْسا  ّمُهّللا  .یَضْرَأ  َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  یَکْزَأ ، َیِه  ِیتِّلل  ِینْقّفَو  َو  يَْوقّتلا ، ِینْمِْهلَأ  َو  يَدُْهلِاب ، ِینْقِْطنَأ  ّمُهّللا َو 
ِّهلِدَأ ْنِم  َو  ِداَدّـسلا ، ِلـْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ِداَِـصْتقِالِاب ، ِینْعّتَم  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللا  .اَـیْحَأ  ُتوـُمَأ َو  َکـِتِّلم  یَلَع  ِیْنلَعْجا  َو 

.ِداَصْرِْملا َهَماَلس  َو  ِداَعَْملا ، َزْوَف  ِیْنقُزْرا  َو  ِداَبِْعلا ، ِِحلاَص  ْنِم  َو  ِداَشّرلا ،

ْنِإ ِیتّدُع  َْتنَأ  ّمُهّللا  .اَهَمِصْعَت  ْوَأ  ٌهَِکلاَه  یِسْفَن  ّنِإَف  اَهُِحلُْصی ، اَم  یِسْفَن  ْنِم  یِـسْفَِنل  ِْقبَأ  َو  اَهُـصّلَُخی ، اَم  یِـسْفَن  ْنِم  َکِسْفَِنل  ْذُخ  ّمُهّللا 
، ٌرِییْغَت َتْرَْکنَأ  اَمِیف  َو  ٌحاَلَص ، َدَسَف  اَِمل  َو  ٌفَلَخ ، َتاَف  اّمِم  َكَْدنِع  َو  ُْتثِرَک ، ْنِإ  ِیتَثاَِغتْـسا  َِکب  َو  ُْتمِرُح ، ْنِإ  یِعَجَْتنُم  َْتنَأ  َو  ُْتنِزَح ،
، ِداَعَْملا ِمْوَی  َْنمَأ  ِیل  ْبَه  َو  ِداَبِْعلا ، ِهّرَعَم  َهَنُوئَم  ِینِفْکا  َو  ِداَشّرلِاب ، ِلاَلّـضلا  َْلبَق  َو  ِهَدِْـجلِاب ، ِبَلّْطلا  َْلبَق  َو  ِهَِیفاَْعلِاب ، ِءاَلَْبلا  َْلبَق  ّیَلَع  ُْنْنماَف 

ِینِواَد َو  َکِمَرَِکب ، ِینِْحلْـصَأ  َو  َِکتَمِْعِنب ، ِینُذـْغا  َو  َکـِفُْطِلب ، یّنَع  ْأَرْدا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ِداَـشْرِْإلا  َنْسُح  ِینْحَْنما  َو 
ِینْقّفَو َو  َكاَضِر ، ِیْنّللَج  َو  َكاَرَذ ، ِیف  ِینّلِظَأ  َو  َکِْعنُِصب ،
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دزن رد  دـشاب  وت  شزرمآ  بجوم  هک  يزیچ  دومن و  دامتعا  وت  مرک  لضف و  هب  متـسب و  ار  دوخ  قوش  راب  وت  یـشوپ  مشچ  يوس  هب  و 
مدرک موکحم  ار  دوـخ  هکنیا  زا  سپ  هدـنامن  نم  يارب  يزیچ  مدرگ و  وـت  وـفع  قحتـسم  هک  تسا  يزیچ  مرادرک  رد  هن  تسین و  نم 

يوـقت و نک و  میاـیوگ  ییاـمنهار  تیادـه و  هب  ایادـخ  اـمرف ، لّـضفت  نم  رب  شلآ و  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  سپ  وـت ، لـضف  زج 
يدونـشخ دروم  رتشیب  هچنادـب  نک  مراداو  تسا و  رت  هزیکاپ  هک  يرادرک  شور و  هب  راد  مقفوم  نک و  ماـهلا  نم  هب  ار  يراـگزیهرپ 

.موش هدنز  نآ  رب  مریمب و  وت  نیئآ  رب  هک  نک  نانچ  راد و  قفوم  اهراک  نیرتوکین  هب  ارم  اهلا  .تسوت 

تـسار هار  هب  نایامنهار  زا  ناراک و  مکحم  زا  هد  مرارق  يور و  هنایم  هب  نک  دنم  هرهب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
اهلا ار ، زور  نآ  هاگنیمک  زا  نتـشذگ  تمالـس  هب  تمایق و  زور  رد  يراگتـسر  نک  ما  يزور  و  تا ، هتـسیاش  ناگدنب  زا  تسرد و  و 

نم سفن  هک  اریز  مسفن  زا  مدوخ  يارب  راذـگ  ياـج  هب  ددرگ و  وا  یـصالخ  تاـجن و  بجوم  هک  ار  هچنآ  سفن  زا  ریگب  دوخ  يارب 
.يراد شهاگن  وت  هکنآ  رگم  تسا  هدنوش  كاله 

هثاغتـسا وت  هب  مدرگ و  مورحم  اج  همه  زا  هک  هاگنآ  نم  هشوت  تمعن و  هاگیاج  ییوت  هودـنا و  نزح و  ماگنه  ما  هریخذ  ییوت  ایادـخ 
نداد رییغت  ددرگ و  هابت  هچنآ  ره  حالصا  دورب و  تسد  زا  هچره  ضوع  تسوت  شیپ  مدرگ و  راچد  یتخس  هودنا  هب  هک  هاگره  منک 

زا شیپ  يرگناوت  هب  ـالب و  ندیـسر  زا  شیپ  تیفاـع  یتسردـنت و  نداد  هب  نم  رب  راذـگ  تنم  ادـخ ، يا  سپ  یتسنادـب  دـب  هک  هچره 
نم هب  ار  داـعم  زور  تینما  ار و  تناگدـنب  ندـناسر  رازآ  جـنر  نم  زا  نک  تیاـفک  و  یهارمگ ، زا  لـبق  ییاـمنهار  هـب  تساوـخرد و 

.امرف اطع  نم  رب  ار  تیوکین  ندرک  ییامنهار  ششخب و 

يراوگرزب هب  نک  محالـصا  تتمعن و  هب  هد  میاذـغ  دوخ و  فطل  هب  نم  زا  نک  عافد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
.نک مرب  رد  ار  تا  يدونشخ  سابل  هدب و  مرارق  تدوخ  فطل  تیامح و  هیاس  رد  تدوخ و  شرورپ  تیبرت و  هب  نک  منامرد  تا و 
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َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اَهاَضْرَِأل  ُلَلِْملا  ِتَضَقاَنَت  اَذِإ  َو  اَهاَکْزَِأل ، ُلاَمْعَْألا  ِتََهباَشَت  اَذِإ  َو  اَهاَدـْهَِأل ، ُرُومُأـْلا  ّیَلَع  ْتَلَکَتْـشا  اَذِإ 
یِْـشیَع ْلَعَْجت  َال  َو  ِهَعّدـلا ، َنْسُح  ِینْحَْنما  َو  ِهَعّـسلِاب ، یِّنتْفَت  َال  َو  ِهَیاَدِْـهلا ، َقْدِـص  ِیل  ْبَه  َو  ِهَیَالِْولا ، َنْسُح  ِینْمُـس  َو  ِهَیاَفِْکلِاب ، ِینْجَّوت 

َنِم ِینْعَْنما  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ًاّدـِن  َکَعَم  وُعْدَأ  َال  َو  ًاّدِـض ، ََکل  ُلَعْجَأ  َال  ّینِإَف  ًاّدَر ، ّیَلَع  ِیئاَـعُد  ّدَُرت  اـَل  َو  ًاّدَـک ، ًاّدَـک 
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُْهنِم  ُقِْفنُأ  اَمِیف  ِّرْبِلل  ِهَیاَدِْهلا  َلِیبَس  ِیب  ْبِصَأ  َو  ِهِیف ، ِهَکَرَْبلِاب  ِیتَکَلَم  ّْرفَو  َو  ِفَّلتلا ، َنِم  ِیقْزِر  ْنّصَح  َو  ِفَرّسلا ،

.ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْـصِإ  َلِمَتْحَأ  َال  َو  ِبَلّطلِاب ، َِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْـشَأ  اَـلَف  ٍباَِـستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو  ِباَِـستْکِالا ، َهَنُوئَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ،
ْلِذَْـتبَت َال  َو  ِراَسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُبَهْرَأ  اّمِم  َِکتّزِِعب  ِینْرِجَأ  َو  ُُبلْطَأ ، اَم  َِکتَرْدـُِقب  ِیْنِبلْطَأَـف  ّمُهّللا 

ْنِم َْتنَأ  َو  ِینَعَنَم ، ْنَم  ّمَذـِب  یَلَْتبُأ  و  ِیناَطْعَأ ، ْنَم  ِدْـمَِحب  َِنتَْتفَأَف  َکِْقلَخ ، َراَرِـش  َیِطْعَتْـسَأ  َو  َِکقْزِر ، َلـْهَأ  َقِزْرَتْسَأَـف  ِراَْـتقِْإلِاب  یِهاَـج 
َو ٍلاَمِْعتْـسا ، ِیف  ًاْملِع  َو  ٍهَداَهَز ، ِیف  ًاغاَرَف  َو  ٍهَداَبِع ، ِیف  ًهّحِـص  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ِْعنَْملا  ِءاَـطْعِْإلا َو  ِّیلَو  ْمِِهنوُد 

ِْمتْخا ّمُهّللا  .ٍلاَمْجِإ  ِیف  ًاعَرَو 
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نیرت هزیکاپ  هب  ددرگ  هبتشم  مه  هب  اهرادرک  هک  یماگنه  اهنآ و  نیرت  تسرد  هب  دوش  لکشم  نم  رب  اهراک  هک  یهاگ  رادب  مقفوم  و 
.اهنآ نیرت  هدیدنسپ  هب  دنزیخرب  غزن  فالتخا و  هب  اهتلم  نوچ  اهنآ و 

رد یتـسرد  بوخ و  یتـسود  هب  نک  اـبیز  ار  مراـسخر  راذـگب و  مرـس  رب  ار  تیاـفک  جاـت  وا و  لآ  دـمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
ار ما  یگدـنز  نادرگم  امرف و  اـطع  نم  هب  یتحار  یگدـنز  تورث و  يزور و  تعـسو  هب  نکم  مشیاـمزآ  شخبب و  نم  هب  ار  تیادـه 

.متفرگن تیارب  یبیقر  اتمه و  مدادن و  رارق  وت  يارب  يدض  کیرش و  اریز  نکم  در  ار  میاعد  یتخس و  يور  یتخس 

ییاراد نک  ناوارف  ندش و  فلت  زا  ار  ما  يزور  راد  هگن  يراک و  فارـسا  زا  نک  يریگولج  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلا 
.منک یم  جرخ  ما  ییاراد  زا  هچنآ  رد  ناسحا  تسار و  هار  هب  ارم  نک  ییامنهار  تکرب و  هب  ار  ما 

رد ات  امرف  اطع  نم  هب  باـسح  یب  يزور  ار و  ندرک  بسک  جـنر  نم  زا  نک  تیاـفک  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
.ار راک  بسک و  ياه  تیلوئسم  لابو  رز و  مشکن و  شود  هب  يزور و  بلط  هب  تتدابع  ماجنا  زا  موشن  مرگرس  هجیتن 

.هد مهانپ  مسرت  یم  هچنآ  زا  تتزع  هب  نک و  اطع  میوج  یم  ار  هچنآ  تدوخ  يورین  اب  نم  هب  ایادخ 

هب ار  متیـصخش  هاـج و  نکم  راـبتعا  یب  ییاراد و  لاـم و  تعـسو  هب  ار  مـیوربآ  نـک  ظـفح  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
راتفرگ ببـس  نیدب  مدرگ و  اطع  راتـساوخ  تقلخ  رارـشا  زا  مهاوخ و  يزور  تناراوخ  يزور  زا  هجیتن  رد  هک  يرادـن  یتسدـگنت و 
ییوت هک  یتروص  رد  هتـشاد  غیرد  نم  زا  هک  یـسک  ییوگدـب  هب  مدرگ  التبم  هدرک و  اـطع  نم  هب  يزیچ  هک  یـسک  شیاتـس  هب  موش 

.اهنآ هن  عنم  اطع و  رایتخا  بحاص  کلام و 

لمع ملع و  يزرودهز و  نیع  رد  شیاسآ  تغارف و  تدابع و  ماجنا  لاح  رد  یتمالـس  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
.امرف ما  يزور  ندرک  ایند  راک  نیع  رد  يوقت  و 
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ّلَـص ّمُهّللا  .ِیلَمَع  ِیلاَوْحَأ  ِعیِمَج  ِیف  ْنّسَح  َو  ِیُلبُـس ، َكاَضِر  ِغُوُلب  َیلِإ  ْلّهَـس  َو  ِیلَمَأ ، َکـِتَمْحَر  ِءاَـجَر  ِیف  ْقّقَح  َو  ِیلَجَأ ، َكِْوفَِعب 
، ًهَلْهَـس اًلِیبَس  َِکتّبَحَم  َیلِإ  ِیل  ْجَْهنا  َو  ِهَلْهُْملا ، ِماّیَأ  ِیف  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهّبَن  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع 
 ٍ ّلَصُم َْتنَأ  َو  ُهَْلبَق ، َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َْتیّلَـص  اَم  ِلَْضفَأَک  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا َو  .ِهَرِخْآلا  اَْینّدـلا َو  َْریَخ  اَِـهب  ِیل  ْلِـمْکَأ 

.ِراّنلا َباَذَع  َِکتَمْحَِرب  ِیِنق  َو  ًهَنَسَح ، ِهَرِخآ  ْلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اَْینّدلا  ِیف  اَِنتآ  َو  ُهَدَْعب ، ٍدَحَأ  یَلَع 
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يارب ار  میاههار  شخب و  ققحت  مراد  تتمحر  هب  يراودـیما  رد  هک  ییوزرآ  ناسر و  ناـیاپ  هب  تدوخ  تشذـگ  اـب  ار  مرمع  ایادـخ 
.نادرگ وکین  ار  مرادرک  تالاح  عیمج  رد  نک و  راومه  تا  يدونشخ  هب  ندیسر 

تدوخ زا  يرادربنامرف  هب  نک و  مهاگآ  يربخ  یب  تلفغ و  تاـقوا  رد  تدوخ  رکذ  هب  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
يارب نآ  هلیـسو  هب  هک  يراومه  هار  تا  یتسود  تبحم و  يوس  هب  نم  يارب  نک  زاب  .نک و  مراداو  رمع  نارود  تلهم و  ياهزور  رد 

.ینک لماک  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم 

رب وا  زا  سپ  ای  يداتـسرف و  ترـضح  نآ  زا  شیپ  تقلخ  رب  هک  يدورد  نیرتهب  دننامه  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
.راد مهاگن  خزود  باذع  زا  تتمحر  هب  یبوخ و  زین  ترخآ  رد  یبوخ و  ایند  رد  ام  هب  هدب  داتسرف و  یهاوخ  تناگدیرفآ  زا  یکی 
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اَیاَطَخْلا ُهْتّمَهَأ  ٌرْمَأ َو  ُهَنَزَح  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 21)

َو ِیل ، َدـّیَُؤم  اَلَف  َِکبَـضَغ  ْنَع  ُْتفُعَـض  َو  یِعَم ، َبِحاَص  اَلَف  اَیاَطَْخلا  ِیْنتَدَْرفَأ  ِفوُخَْملا ، ِْرمَْألا  َِیقاَو  َو  ِفیِعّـضلا ، ِدْرَْفلا  َِیفاَک  اَـی  ّمُهّللا 
ْنَم َو  ِینَتْدَْرفَأ ؟ َْتنَأ  ِینُدِـعاَُسی َو  ْنَم  َو  ِینَتْفَخَأ ؟ َْتنَأ  َکـْنِم َو  ِیُننِمْؤـُی  ْنَـم  َو  ِیتَـعْوَِرل ، َنّکَـسُم  اَـلَف  َکـِئاَِقل  ِفْوَـخ  یَلَع  ُْتفَرْـشَأ 
یَلَع ٌِبلاَط  اـّلِإ  ُنیُِعی  اـَل  َو  ٍبُوْلغَم ، یَلَع  ٌِبلاَـغ  اـّلِإ  ُنِمُْؤی  اـَل  َو  ٍبُوبْرَم ، یَلَع    ٌ ّبَر اـّلِإ  یَِهلِإ ، اَـی  ُریُِجی ، اـَل  ِینَتْفَعْـضَأ ؟ َْتنَأ  ِینیّوَُقی َو 

.ِیبَلْطَم ْحِْجنَأ  َو  ِیبَرَه ، ْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ُبَرْهَْملا ، ّرَفَْملا َو  َْکَیلِإ  َو  ِبَبّسلا ، َِکلَذ  ُعیِمَج  یَِهلِإ ، اَی  َكِدَِیب ، .ٍبُولْطَم َو 
ِدِجَأ َْمل  َکَبَبَس ، یّنَع  َْتعَطَق  ْوَأ  َکَقْزِر ، ّیَلَع  َتْرَظَح  ْوَأ  َمیِسَْجلا  َکَلْـضَف  ِینَتْعَنَم  ْوَأ  َمیِرَْکلا ، َکَهْجَو  یّنَع  َْتفَرَـص  ْنِإ  َّکنِإ  ّمُهّللا 

َكَْدنِع اَم  یَلَع  ْرِْدقَأ  َْمل  َو  َكَْریَغ ، ِیلَمَأ  ْنِم  ْیَش ٍء  َیلِإ  َلِیبّسلا 
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21

ینارگن ماگنه  رد 

هدش و نم  ییاهنت  ببـس  ناهانگ  ایادخ  .كانـسرت  لئاسم  زا  هدـننک  ظفح  يا  تسا و  ناوتان  اهنت و  هکنآ  هدـننک  زاین  یب  يا  اهلاراب 
نیکـست ما و  هدـش  کیدزن  تتاقالم  هب  سرت  لاح  رد  .تسین  میارب  يدـّیؤم  ما و  هتـشگ  ناوتان  وت  بضغ  زا  مرادـن و  يروای  راـی و 

نم اـب  یـسک  هچ  يا و  هدرک  نارگن  ارم  وـت  هک  یماـگنه  رد  دـهد  یم  ینمیا  نم  هب  یـسک  هچ  دـشاب و  یمن  مسرت  يارب  يا  هدـنهد 
؟ يا هدومن  فیعضت  ارم  وت  هک  یماگنه  دنک  یم  تیوقت  ارم  یسک  هچ  يا و  هدراذگ  اهنت  ارم  وت  هک  یلاح  رد  دنک  یم  تدعاسم 

ار و شا  هدـش  بولغم  بلاغ  رگم  دزاس  یمن  نمیا  ار و  شدوخ  هدرورپ  تسد  راگدرورپ  زج  دـهد  یمن  هاـنپ  یـسک  نم  يادـخ  يا 
رارف و تسوت و  تردـق  تسد  رد  لیاسو  نیا  مامت  نم  يادـخ  يا  تسه  شرایتخا  رد  ار  هکنآ  هدـننک  بلط  رگم  دـهد  یمن  يراـی 

.زاس هدروآرب  ار  ما  هتساوخ  هد و  هانپ  ار  هتخیرگ  نم  تسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  تسوت  يوس  هب  اهیراتفرگ  زا  زیرگ 

لیاسو ای  ینک و  عنم  نم  زا  ار  تا  يزور  ای  ییامن و  غیرد  نم  زا  ار  تگرزب  مرک  لـضف و  اـی  ینادرگرب و  نم  زا  ار  تیور  رگا  اـهلا 
وت ریغ  کـمک  هب  تسوـت  راـیتخا  رد  هچنآ  هب  مرادـن و  تهاـگرد  هب  دـیما  يدـنموزرآ و  زج  یهار  ییاـمن  عـطق  نم  زا  ار  تـتمحر 

.مرادن یسرتسد 
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َال َو  َكُؤاَضَق ، ِّیف  ٌلْدَـع  َکُمْکُح ، ِّیف  ٍضاَم  َكِْرمَأ ، َعَم  ِیل  َْرمَأ  َال  .َكِدَِـیب  ِیتَیِـصاَن  َِکتَْـضبَق ، ِیف  َكُدـْبَع َو  ّینِإَف  َكاَوِس ، ِهَنوُعَِمب 
ّالِإ َكَْدنِع  اَم  ُلاَنَأ  َال  َو  َكاَضِر ، ُُغْلبَأ  َال  َو  َكاَوَه ، ُلیِمَتْـسَأ  َال  َو  َِکتَرُْدق ، َهَزَواَُجم  ُعیِطَتْـسَأ  َال  َو  َِکناَْطلُـس ، ْنِم  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِیل  َهُّوق 

یَلَع َِکلَِذب  ُدَهْشَأ  َِکب ، ّالِإ  ًاّرَض  َال  ًاعْفَن َو  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  َال  ََکل ، ًارِخاَد  ًاْدبَع  ُْتیَْسمَأ  ُتْحَبْـصَأ َو  یَِهلِإ  .َِکتَمْحَر  ِلْضَِفب  َِکتَعاَِطب َو 
ُنیِکَتْـسُْملا ُنیِکْـسِْملا  َكُدـْبَع  ّینِإَـف  ِینَْتیَتآ ، اَـم  ِیل  ْمّمَت  َو  ِینَتْدَـعَو ، اَـم  ِیل  ْزِْجنَأَـف  ِیتَلیِح ، ِهِّلق  ِیتُّوق َو  ِفْعَِـضب  ُفِرَتـْعَأ  َو  یِـسْفَن ،

َو ِینَْتَیلْوَأ ، اَمِیف  َكِرْکِِذل  ًایِساَن  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُریِجَتْسُْملا  ُِفئاَْخلا  ُریِقَْفلا  ُنیِهَْملا  ُریِقَْحلا  ُریِرّضلا  ُفیِعّـضلا 
ٍهَِیفاَع ْوَأ  ٍءاَخَر ، ْوَأ  ٍهّدِـش  ْوَأ  َءاّرَـض ، ْوَأ  ُْتنُک  َءاّرَـس  ِیف  یّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  ِیل َو  َِکَتباَجِإ  ْنِم  ًاِسیآ  َال  َو  ِینَْتیَْلبَأ ، اَمِیف  َِکناَسْحِِإل  اًِلفاَغ  َال 

، َكاّیِإ یِحْدَم  َو  َْکیَلَع ، ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .یًنِغ  ْوَأ  ٍْرقَف  ْوَأ  َءاَوَْأل ، ْوَأ  ٍهَدِـج  ْوَأ  َءاَمْعَن ، ْوَأ  ٍسُْؤب  ْوَأ  ٍءاََلب ، ْوَأ 
ْلِمْعَتْسا َو  َكاَْوقَت ، ِیْبلَق  ْرِعْـشَأ  َو  اَهِیف ، ِینَتْعَنَم  اَم  یَلَع  َنَزْحَأ  َال  َو  اَْینّدلا ، َنِم  ِینَْتیَتآ  اَِمب  َحَْرفَأ  َال  یّتَح  ِیتَالاَح  ّلُک  ِیف  ََکل  يِدْمَح  َو 

، یّنِم ُُهلَبْقَت  اَمِیف  ِینََدب 
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، تسین میارب  يرگید  نامرف  وت  نامرف  اب  .تسوت  تسد  رد  مرـس  يولج  يوم  مشاب و  یم  تتردق  هضبق  رد  هک  ماوت  هدنب  نم  نیاربانب 
یمن تسین و  وت  طلـست  هطاحا  زا  نتفر  نوریب  يورین  ارم  تسا و  داد  لدـع و  يور  زا  ما  هرابرد  تتواضق  ناور و  ما  هرابرد  تناـمرف 

دزن هچنآ  هب  موش و  لـیان  تیاـضر  هب  میاـمن و  بلج  ار  تا  یتـسود  هک  مرادـن  ار  نآ  ناوـت  منک و  زواـجت  تتردـق  هطیح  زا  مناوـت 
.مرادن یسرتسد  تتمحر  لضف و  تتعاط و  زج  تسوت 

یم شیوخ  هرابرد  هچنآ  هب  مناوتان و  دوخ  نایز  دوس و  رب  وت  ددم  هب  زج  ماوت و  نوبز  هدنب  هک  یلاح  رد  مدومن  ماش  حبـص و  ایادخ 
هک ار  هچنآ  نک و  افو  يا  هداد  هدعو  هچنآ  هب  نیاربانب  مفرتعم  دوخ  یشیدنا  هراچ  یمک  ورین و  فعض  هب  مهد و  یم  تداهش  میوگ 

.ماوت هدنهانپ  نارگن و  ریقف و  تسپ و  کچوک و  لیلذ و  دنمدرد و  هدنب  نم  هک  ارچ  ناسرب  لامک  هب  يا  هدرک  اطع 

دوجو هب  میارب  هک  ییاـه  يراـتفرگ  هب  تبـسن  راکـشومارف و  تیاـه  تمعن  هب  تبـسن  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
.نادرگم لفاغ  يدرک  ناسحا  اهنآ  عفر  رد  نم  رب  يدروآ و 

رد یـشوخ ، ای  یتخـس و  رد  هودـنا ، رد  ای  مشاب و  يداش  رد  هاوخ  نکم  مسویأـم  دوش  ینـالوط  هچرگا  میاـعد  تباـجا  زا  ادـنوادخ 
.تورث ای  رقف و  رد  یتسدگنت ، ای  يزور و  هعسوت  تمعن ، رد  ای  یلاحدب و  يراتفرگ ، ای  یتمالس 

ات مروآ  اجب  ار  تدمح  لاح  ره  رد  میوگ و  ساپـس  شیاتـس و  ار  وت  اهنت  ات  هد  مقیفوت  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ 
.دنکن منوزحم  ییامرف  یم  غیرد  نم  زا  هچنآ  دزادنین و  ینامداش  هب  ارم  ینک  یم  اطع  نم  هب  هچنآ  هک  اجنآ 

.هد رارق  يدنسپ  یم  وت  هچنآ  مادختسا  رد  ار  مندب  هدب و  رارق  تدوخ  ياوقت  ار  ملد  راعش  اهلا 
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ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َكاَضِر  ْنِم  ًاْئیَش  َطَخْسَأ  َال  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  ًاْئیَش  ّبِحُأ  َال  یّتَح  ّیَلَع  ُدِرَی  اَم  ّلُک  ْنَع  یِسْفَن  َِکتَعاَِطب  ْلَغْشا  َو 
َو َِکتَعاَط ، َیلِإ  ُْهِلمَأ  َو  َْکَیلِإ ، ِهَبْغّرلِاب  ِهّوَق  َو  َْکنِم ، ِلَـجَْولِاب  َکـِفْوَِخب َو  ُهْشَْعنا  َو  َكِرْکِذـِب ، ُْهلَغْـشا  َو  َکـِتّبَحَِمل ، ِیْبلَق  ْغّرَف  َو  ِِهلآ ، َو 

َِکتَمْحَر َیلِإ  َو  يِداَز ، اَْینّدـلا  َنِم  َكاَْوقَت  ْلَعْجا  .اَهّلُک َو  ِیتاَیَح  َماـّیَأ  َكَدـْنِع  اَـمِیف  ِهَبْغّرلاـِب  ُْهّللَذ  َو  َکـَْیلِإ ، ُِلبّـسلا  ّبَحَأ  ِیف  ِِهب  ِرْجَأ 
َو َْکَیلِإ ، يِراَِرف  ْلَعْجا  َو  َِکتاَضْرَم ، َعیِمَج  اَِهب  ُلِمَتْحَأ  ًهُّوق  ِیل  ْبَه  َو  َياَْوثَم ، َِکتّنَج  ِیف  ْلَعْجا  َو  ِیلَخْدَـم ، َِکتاَضْرَم  ِیف  َو  ِیتَلْحِر ،

ٍرِجاَِفل ْلَعَْجت  َال  .َِکتَعاَط َو  ِلْهَأ  َِکئاَِیلْوَِأب َو  َِکب َو  َْسنُْألا  َِیل  ْبَه  َو  َکِْقلَخ ، ِراَرِـش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو  َكَْدنِع ، اَمِیف  ِیتَبْغَر 
ِراَیِِخب َِکب َو  ِیتَیاَفِک  ِیئاَنِْغتْسا َو  یِسْفَن َو  َْسنُأ  ِیْبلَق َو  َنوُکُس  ْلَعْجا  َِلب  ًهَجاَح ، ْمِْهَیلِإ  ِیب  َال  َو  ًادَی ، يِْدنِع  َُهل  َال  َو  ًهّنِم ، ّیَلَع  ٍِرفاَک  َال  َو 

اَِمب ََکل  ِلَـمَْعلِاب  َو  َکـَْیلِإ ، ٍقْوَِشب  ّیَلَع  ُْنْنما  َو  ًاریِـصَن ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ًاـنیِرَق ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .َکـِْقلَخ 
.ٌریِسَی َْکیَلَع  َِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  یَضَْرت ، ّبُِحت َو 
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هک هچنآ  زا  مشاب و  هتشادن  تسود  دروآ  یم  بضغ  هب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  ات  نک  راداو  تدوخ  تعاط  هب  لئاسم  همه  هب  تبسن  ارم  و 
.میاین مشخ  هب  دنک  یم  یضار  ار  وت 

میب فوخ و  اب  نک و  لوغشم  تدای  هب  ار  نآ  هد و  رارق  تدوخ  تبحم  يارب  صلاخ  ار  ملد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
رتشیب هشیمه  زا  هک  يزیچ  هب  امرف و  تتعاطا  هجوتم  ار  نآ  نک و  شتیوقت  تیوس  هب  قوش  لیم و  اب  ربب و  الاب  ار  شماـقم  تدوخ  زا 

.امن شمار  تسوت  دزن  هچنآ  نتساوخ  هب  ما  یگدنز  ياهزور  مامت  رد  هد و  شقوش  يراد  یم  تسود 

تتیاـضر و رد  ترخآ  ناـهج  هب  ار  مدورو  تتمحر و  يوس  هب  ار  مرفـس  هد و  رارق  تدوخ  زا  سرت  اـیند  رد  ار  ما  هشوت  اراـگدرورپ 
.مروآ تسد  هب  لامک  مامت و  ار  تا  يدونشخ  مناوتب  ات  نک  اطع  ییورین  نم  هب  امرف و  ررقم  تنیرب  تشهب  رد  ار  مهاگیاج 

سنا و زاـس و  رود  تا  هدولآ  راـکهنگ و  ناگدـنب  زا  ار  ملد  هد و  قیفوت  تهاـگرد  زا  ار  میاـضاقت  تیوـس و  هب  ار  مهاـگزیرگ  اـهلا 
.امرف مبیصن  ار  تتعاط  لها  ناتسود و  اب  ششوج 

هکلب نکم  دنمزاین  ناشیا  هب  تبسن  ارم  امرفم و  زارد  میوس  هب  ار  اهنآ  تسد  هدم و  رارق  يرجاف  رفاک و  چیه  ّتنم  ورگ  رد  ارم  ایادخ 
.هدب صاصتخا  تبوخ  ناگدنب  تدوخ و  هب  ار  متیافک  يزاین و  یب  مناج و  تفلا  ملد و  شمارآ 

هد رارق  تترضح  ناقاتشم  زا  راذگ و  تنم  نم  رب  هد  رارق  نامدود  نیا  روای  نیـشنمه و  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
رداـق و زیچ  همه  رب  وت  هک  ارچ  هد  مقیفوت  دـشاب  یم  تتیاـضر  دروم  يراد و  یم  تسود  وـت  هک  ار  هچنآ  هب  تیارب  ندرک  راـک  هب  و 

.تسا ناسآ  تیارب  راک  نیا  ییاناوت و 
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ِروُمُأْلا ِرّسَعَت  ِدْهَجْلا َو  ِهّدّشلا َو  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 22)

َکیِـضُْری اَم  یِـسْفَن  ْنِم  ِینِطْعَأَف  ِیتَرْدـُق ، ْنِم  ُبَلْغَأ  ّیَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتَرْدـُق  َو  یّنِم ، ِِهب  ُکَْلمَأ  َْتنَأ  اَـم  یِـسْفَن  ْنِم  ِینَتْفّلَک  َکـّنِإ  ّمُهّللا 
اَلَف ِْرقَْفلا ، یَلَع  ِیل  َهُّوق  َال  َو  ِءاَلَْبلا ، یَلَع  ِیل  َْربَص  َال  َو  ِدـْهَْجلِاب ، ِیل  َهَقاَط  اـَل  ّمُهّللا  .ٍهَِیفاَـع  ِیف  یِـسْفَن  ْنِم  اَـهاَضِر  َکِـسْفَِنل  ْذُـخ  َو  یّنَع ،
ْنِإ َّکنِإَف  يِرُومُأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  َّیلِإ َو  ْرُْظنا  .ِیتَیاَفِک َو  ّلََوت  َو  ِیتَجاَِحب ، ْدّرَفَت  ْلـَب  َکـِْقلَخ ، َیلِإ  ِیْنلِکَت  اـَل  َو  ِیقْزِر ، ّیَلَع  ْرُظَْحت 

ِیَتباَرَق َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ  َو  ِینوُمّهََجت ، َکِْقلَخ  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َو  اَُهتَحَلْـصَم ، ِهِیف    ّ ؛پ ّپ إَم ِْمقُأ  َْمل  اَْهنَع َو  ُتْزَجَع  یِـسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو 
َو ص: ِینْـشَْعناَف ، َِکتَمَظَِعب  َو  ِیِننْغَأَف ، ّمُهّللا ، َِکلْـضَِفبَف ، .ًارِیثَک  اوّمَذ  َو  اًلیِوَط ، ّیَلَع  اّونَم  َو  ًادِـکَن ، اًـلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ،
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22

اهیراوشد اه و  یتخس  رد 

اهراک نآ  رب  وت  تردق  يرتاناوت و  نم  زا  نآ  ماجنا  هب  دوخ  هک  يدومرف  فیلکت  ییاهراک  هب  شیوخ  سفن  حالـصا  يارب  ارم  ایادخ 
ار تدوخ  يدونـشخ  دزاس و  دونـشخ  نم  زا  ار  وت  هک  نک  اطع  نم  هب  ار  یلمع  نآ  نیاربانب  تساهنآ  رب  نم  تردق  زا  شیب  نم  رب  و 

.نک تفایرد  نم  زا  یتمالس  تیفاع و  لاح  رد 

ما يزور  تهج  نیمه  هب  تسین ، یتسدگنت  رقف و  لباقم  رد  میارب  ییورین  مرادن و  ار  اهالب  ربارب  رد  ربص  یتخـس و  تقاط  نم  اهلاراب 
.امرف تلافک  ار  مراک  دوخ  نک و  هدروآرب  ار  متجاح  ییاهنت  هب  تدوخ  هکلب  نکم  راذگاو  تناگدنب  هب  ارم  ریگم و  نم  زا  ار 

ار هچنآ  مناوت  یمن  منام و  یم  زاب  اهراک  همه  زا  يراذـگاو  مدوخ  هب  ارم  رگا  هک  شاب  ملاوحا  رظان  روما ، همه  رد  رگنب و  نم  هب  اهلا 
یهد عوجر  منادنواشیوخ  هب  رگا  دننک و  یم  دب  دروخرب  نم  اب  يراذگاو  تناگدنب  هب  ارم  رگا  .مهد و  ماجنا  دشاب  یم  متحلصم  هک 

یم شنزرـس  ارم  دـنراذگ و  یم  ّتنم  مرـس  رب  رمع  کی  دـنهد و  یم  يراوگان  اب  مک و  دـننک  اطع  يزیچ  رگا  دـننک و  یم  مدـیمون 
.دننک

.امرف ما  هبترم  دنلب  تا  یگرزب  اب  نک و  زاین  یب  ارم  تمرک  لضف و  هب  نم ) بوخ  يادخ   ) سپ
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َو ِبُونّذلا ، ِنَع  ِینْرُـصْحا  َو  ِدَـسَْحلا ، َنِم  ِینْـصّلَخ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِینِفْکاَف  َكَدـْنِع  اَِمب  َو  يِدَـی ، ْطُْسباَف  َِکتَعَِـسب ،
ِینَْتقَزَر اَمِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  َْکنِم ، ّیَلَع  ُدِرَی  اَمِیف  َياَضِر  َو  َكَدـْنِع ، َياَوَه  ْلَعْجا  َو  یِـصاَعَْملا ، یَلَع  ِیْنئّرَُجت  َال  َو  ِمِراَحَْملا ، ِنَع  ِینْعّرَو 

یَلَع ّلَص  ّمُهّللا  .ًاراَُجم  ًاذاَـعُم  ًاـعُونْمَم  ًارُوتْـسَم  ًاءُولْکَم  ًاـظوُفْحَم  ِیتاـَلاَح  ّلُـک  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو  ّیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَـمِیف  ِینَْتلّوَخ َو  اَـمِیف  َو 
ْنَع َفُعَـض  ْنِإ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ٍْقلَِخل  ْوَأ  َِکتَعاَط  ِهوُجُو  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  ََکل  ّیَلَع  ُهَتْـضَرَف  ِهِینَْتمَْزلَأ َو  اَـم  ّلُـک  یّنَع  ِْضقا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو 

ُهَْتیَصْحَأ ْدَق  اّمِم  ّبَر ، اَی  َوُه ، .ُُهتیِسَن  ْوَأ  ُُهتْرَکَذ  يِدَی ، ُتاَذ  َال  ِیلاَم َو  ُهْعَـسَی  َْمل  َو  ِیتَرُدْقَم ، ُْهلَنَت  َْمل  َو  ِیتُّوق ، ُْهنَع  ْتَنَهَو  َو  ِینََدب ، َِکلَذ 
ُدیُِرت ُْهنِم  ْیَش ٌء  ّیَلَع  یَْقبَی  َال  یّتَح  ٌمیِرَک ، ٌعِساَو  َّکنِإَف  َكَْدنِع ، اَم  ِرِیثَک  َِکتّیِطَع َو  ِلیِزَج  ْنِم  یّنَع  ِهّدَأَف  یِـسْفَن ، ْنِم  اَنَأ  ُُهْتلَفْغَأ  ّیَلَع َو 

ِیف َهَبْغّرلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ّبَر  اَـی  َكاَْـقلَأ  َمْوَی  ِیتاَئّیَـس  ْنِم  ِِهب  َفِعاَُـضت  ْوَأ  ِیتاَنَـسَح ، ْنِم  ِِهب  ِینّـصاَُقت  ْنَأ 
یّتَح َو  ِیْبلَق ، ْنِم  َِکلَذ  َقْدِص  َفِرْعَأ  یّتَح  ِیتَرِخآ  ََکل ِل  ِلَمَْعلا 

ْبَه َو  ًافْوَخ ، ًاقَرَف َو  ِتاَئّیّسلا  َنِم  َنَمآ  َو  ًاقْوَش ، ِتاَنَسَْحلا  َلَمْعَأ  یّتَح  َو  َياَْینُد ، ِیف  َدْهّزلا  ّیَلَع  ُِبلاَْغلا  َنوُکَی 
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.نک متیافک  يراد  رایتخا  رد  هچنآ  هب  راذگب و  زاب  ار  متسد  تا  يرگناوت  هلیسو  هب  و 

مقیفوت ار  مارح  ياهراک  زا  زیهرپ  امرف و  مروصحم  هانگ  باکترا  زا  نک و  كاپ  دسح  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلا 
ما يزور  هچنآ  هب  نک و  ما  یـضار  دسر  یم  وت  زا  هچنآ  هب  هد و  رارق  دوخ  دزن  ار  مشهاوخ  نکم و  يرج  یـصاعم  ماجنا  رب  ارم  هد و 

ياهراک ماجنا  زا  ناشوپب ، ار  میاهـشزغل  نک ، ظفح  ارم  متـالاح  همه  رد  هد و  تکرب  يدومرف  اـطع  نم  رب  تمعن  ناـسحا و  يداد و 
.شاب مهاگهانپ  راد و  مزاب  تشز 

بجاو مزال و  نم  رب  هک  تناگدـنب  ریاس  اـی  مدوخ و  هب  طوبرم  ياـهراک  ماـجنا  رب  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ 
دشابن اهراک  نآ  تعسو  هب  ما  هیامرس  دسرن و  نادب  متردق  .مشاب و  ناوتان  فیعض و  ینامسج  رظن  زا  هچرگ  رادب ، قفوم  يا  هدومرف 

.ما هدرک  شومارف  هک  ار  ییاهنآ  هچ  تسه و  مدای  هب  هک  ییاهراک  هچ 

یگرزب رطاخ  هب  سپ  .ما  هدرب  دای  زا  يراگنا  لهـس  يور  زا  اهنآ  نم  يا و  هدرک  وگزاب  نم  رب  وت  ار  فیلاکت  تاـبجاو و  نآ  اـهلاراب 
.یتسه نایاپ  یب  یمرک  عیسو و  یتمحر  بحاص  وت  هک  ارچ  نک  ضرف  هدش  ادا  ار  اهنآ  تتمحر  يرایسب  تیاطع و 

می يدـب  رب  ای  یهاکب و  مبوخ  ياهراک  زا  نآ  ببـس  هب  ات  دـنامن  ماـمتان  نم  زا  یفیلکت  منک  یم  تاـقالم  ارت  هک  زور  نآ  اـت  ایادـخ 
.ییازفیب

قدـص و يور  زا  ات  اـمرف  مبیـصن  تا  يدونـشخ  يارب  اـهراک  ماـجنا  هب  لـیم  مترخآ  يارب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
قوش قوذ و  يور  زا  بوخ  ياهراک  ماـجنا  اـیند و  رد  دـهز  دوش  یم  بلاـغ  نم  رب  هک  يزیچ  نآ  منک و  یگدـنب  ار  وت  بلق  میمص 

.مراد سرت  میب و  باذع  زا  هک  تهج  نیدب  مشاب ، ناما  رد  اهیدب  زا  دشاب و 

139 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  تاَُهبّـشلا  ّکّـشلا َو  َنِم  ِِهب  یِـضَتْسَأ ُء  َو  ِتاَُـملّظلا ، ِیف  ِِهب  يِدَـتْهَأ  َو  ِساـّنلا ، ِیف  ِِهب  یِْـشمَأ  ًارُون  ِیل 
اَم ُمَْلعَت  ْدَـق  ّمُهّللا  ُْهنِم ، َِکب  ُریِجَتْـسَأ  اَـم  ََهبْأَـک  َو  َُهل ، َكوُعْدَأ  اَـم  َهّذـَل  َدِـجَأ  یّتَح  ِدوُعْوَْملا  ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدـیِعَْولا ، ّمَغ  َفْوَخ  ِیْنقُزْرا 
ِیف يِریِـصْقَت  َدـْنِع  ّقَْحلا  ِیْنقُزْرا  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ًاـّیِفَح  یِِجئاَوَِحب  ْنُکَف  ِیتَرِخآ  َياَْـینُد َو  ِْرمَأ  ْنِم  ِینُِحلُْـصی 
اَِمب یّنِم  ِسْفّنلا  َهَنِینْأَمُط  اَضّرلا َو  َحْوَر  یِسْفَن  ْنِم  َفّرَعَتَأ  یّتَح  ِمَقّـسلا ، ِهّحّـصلا َو  ِرْـسُْعلا َو  ِرُْـسْیلا َو  ِیف  ّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اَِمب  ََکل  ِرْکّـشلا 

َهَماَلَس ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِعْفّنلا  ّرّـضلا َو  ِطْخّـسلا َو  اَضّرلا َو  ِْنمَْألا َو  ِفْوَْخلا َو  ِلاَح  ِیف  ُثُدْحَی  اَمِیف  ََکل  ُبِجَی 
َکِْقلَخ ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َکِمَِعن  ْنِم  ًهَمِْعن  يَرَأ  َال  یّتَح  َو  َِکلْضَف ، ْنِم  ْیَـش ٍء  یَلَع  َکِْقلَخ  ْنِم  ًادَحَأ  َدُسْحَأ  َال  یّتَح  ِدَسَْحلا  َنِم  ِرْدّصلا 

ّمُهّللا .ََکل  َکیِرَـش  َال  َكَدْـحَو  َْکنِم  َِکب َو  َِکلَذ  َلَْضفَأ  یِـسْفَِنل  ُتْوَجَر  ّالِإ  ٍءاَخَر  ْوَأ  ٍهَعَـس  ْوَأ  يَْوقَت  ْوَأ  ٍهَِیفاَـع  ْوَأ  اَْـینُد  ْوَأ  ٍنیِد  ِیف 
یّتَح ِبَضَْغلا ، اَضّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخآ  ْلا  اَْینّدلا َو  ِیف  َِللّزلا  َنِم  َساَِرتْحِالا  َو  اَیاَطَْخلا ، َنِم  َظّفَّحتلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 

اًِلماَع ٍءاَوَس ، ٍَهلِْزنَِمب  اَمُْهنِم  ّیَلَع  ُدِرَی  اَِمب  َنوُکَأ 
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کش و ریـسا  نآ  وترپ  رد  مبای و  ییاهر  اه  یکیرات  زا  نآ  هلیـسو  هب  منک و  یگدـنز  مدرم  نیب  مناوتب  ات  نک  اـطع  يرون  نم  هب  اـهلا 
.مدرگن دیدرت 

باوث هراـبرد  یقوش  ناـنچ  نک و  ما  يزور  ترخآ  ناـهج  هب  تبـسن  هرهلد  ینارگن و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
سح ایند  نیمه  رد  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک  يزیچ  هودنا  مناوخ و  یم  نآ  يارب  ار  وت  هک  ار  يزیچ  تّذـل  هک  هدـب  نم  هب  لامعا 

.منک

هب امرف و  هجوت  نم  جئاوح  هب  سپ  دـنک  یم  حالـصا  ار  مرگید  ناهج  ناهج و  نیا  راک  زیچ  هچ  یناد  یم  بوخ  وت  قیقحت  هب  اهلاراب 
.نک ینابرهم  نم 

ای یتمالـس و  رد  یتخـس و  ای  شیاسآ و  لاح  رد  هچ  یهد  یم  تمعن  نم  هب  هک  یعقاوم  رد  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ 
سرت و لاح  رد  اـت  نک  ما  يزور  ما  هدرک  یهاـتوک  اـه  تمعن  نیا  يرازگرکـش  رد  هکنیا  هب  فارتعا  ینعی  قح  هب  فارتعا  يراـمیب 

بجاو وت  يارب  هچنآ  هب  سفن  هنینأمط  اضر و  ماقم  هب  دیآ  یم  شیپ  میارب  هک  یثداوح  دوس و  نایز و  مشخ و  يدونـشخ و  تینما و 
.میآ لئان  تسا 

تیانع اهنآ  هب  هک  هچنآ  رطاخ  هب  تناگدنب  زا  يدـحا  رب  ات  امرف  یهت  دـسح  زا  ار  ما  هنیـس  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
هعـسوت يوقت و  تیفاع و  اـیند و  نید و  رد  تناگدـنب  زا  يدـحا  رب  هک  ار  ییاـه  تمعن  زا  یتمعن  منیبن  اـت  مربن و  کـشر  يا  هدومرف 

.مشاب هتشاد  دیما  یکیرش  یب  اتکی و  هک  تمرک  لضف و  بناج  زا  ار  نآ  زا  رتهب  هکنآ  رگم  يدومرف  تیانع  شیاسآ  يزور و 

لاـح رد  هـچ  ترخآ  اـیند و  رد  اـه  ندـیزغل  زا  تـسارح  اهــشزغل و  زا  يرادـهگن  دوـخ  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
هرابرد منک و  لمع  ناسکی  روط  هب  مشخ  یـشوخ و  لاح  رد  تا  یگدـنب  ماجنا  رد  ات  امرف  مبیـصن  بضغ  لاـح  رد  هچ  يدونـشخ و 

.مرادب مدقم  ار  تیاضر  نانمشد  ناتسود و 
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ِیْلیَم َو ْنِم  یِّیلَو  َسَْأیَی  َو  يِرْوَج ، یِْملُظ َو  ْنِم  يّوُدَـع  َنَمْأَی  یّتَح  ِءاَدـْعَْألا ، ِءاَِیلْوَْألا َو  ِیف  اَمُهاَوِس  اَم  یَلَع  َكاَـضِِرل  ًاِرثُْؤم  َکـِتَعاَِطب ،
.ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َّکنِإ  ِءاَعّدلا ، ِیف  ََکل  َنیّرَطْضُْملا  َنیِِصلْخُْملا  َءاَعُد  ِءاَخّرلا  ِیف  ًاِصلُْخم  َكوُعْدَی  ْنّمِم  ِیْنلَعْجا  َياَوَه َو  ِطاَطِْحنا 
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.ددرگ دیمون  منک ، لمع  وا  سفن  ياوه  لیم و  هب  هکنآ  زا  متسود  دشاب و  ناما  رد  نم  روج  ملظ و  زا  منمشد  هک  اجنآ  ات 

يور زا  یگدـنامرد  رارطـضا و  ماگنه  رد  هک  یـسک  لثم  مناوخب  صالخا  يور  زا  یلاحـشوخ  ماـگنه  رد  ارت  هک  هد  قیفوت  ارم  اـهلا 
.یتمظعاب هدوتس و  وت  قیقحت  هب  هک  دنک  یم  اعد  صالخا 
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اَهَرْکُش َهَیِفاَعْلا َو  َهّللا  َلَأَس  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 23)

َو َِکتَِیفاَِعب ، ِیِننْغَأ  َو  َِکتَِیفاَِعب ، ِیْنمِرْکَأ  َو  َِکتَِیفاَِعب ، یّنّصَح  َو  َکَتَِیفاَع ، ِیْنّللَج  َو  َکَتَِیفاَع ، ِینِْـسْبلَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
اَْینّدـلا َو ِیف  َِکتَِیفاَع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْقّرَُفت  َال  َو  َکَتَِیفاَع ، ِیل  ِْحلْـصَأ  َو  َکَتَِیفاَع ، ِینْـشِْرفَأ  َکَتَِیفاَع َو  ِیل  ْبَه  َو  َکـِتَِیفاَِعب ، ّیَلَع  ْقّدَـصَت 
.ِهَرِخْآلا َو اَْینّدلا َو  َهَِیفاَع  َهَِیفاَْعلا ، ِینَدـَب  ِیف  ُدـّلَُوت  ًهَِیفاَع  ًهَیِماَن ، ًهَِیلاَع  ًهَِیفاَش  ًهَِیفاَک  ًهَِیفاَع  ِیِنفاَع  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِهَرِخْآلا 
َو َْکنِم ، ِفْوَْخلا  َو  ََکل ، ِهَیْشَْخلا  َو  يِرُومُأ ، ِیف  ِذاَفّنلا  َو  ِیْبلَق ، ِیف  ِهَریِصَْبلا  َو  ِینََدب ، ِینیِد َو  ِیف  ِهَماَلّسلا  ِْنمَْألا َو  ِهّحّصلِاب َو  ّیَلَع  ُْنْنما 

ِْربَق ِهَراَـیِز  َو  ِهَرْمُْعلا ، ّجَْـحلِاب َو  ّیَلَع  ُْنْنما  ّمُهّللا َو  .َِکتَیِـصْعَم  ْنِم  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  اَِـمل  ِباَِـنتْجِالا  َو  َکـِتَعاَط ، ْنِم  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  اَـم  یَلَع  ِهّوُْقلا 
َُکتاوَلَص َِکلوُسَر - 
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23

نآ رکش  یتمالس و  تساوخرد 

هب امرف و  متسارح  تیتمالس  هب  شخب و  رویز  تیتمالـس  هب  ارم  ناشوپب و  نم  رب  ار  تیتمالـس  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
ار تیتمالس  شخبب و  نم  هب  ار  تیتمالـس  هد و  قدصت  نم  رب  تیتمالـس  هب  نک و  مزاین  یب  تیتمالـس  هب  رادب و  ما  یمارگ  تیتمالس 

.زادنین ییادج  ترخآ  ایند و  رد  تیتمالس  نیب  نم و  نیب  نادرگ و  هتسیاش  میارب  ار  تیتمالس  هد و  شرتسگ  میارب 

هدنوش نوزفا  هبترم و  الاب  شخبافش ، هدننک و  زاین  یب  هک  امرف  تیانع  نم  رب  یتمالس  نانچ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
.دشاب لماک  یتسردنت  تیفاع و  رد  ترخآ  ایند و  رد  مندب  هک  يا  هنانچنآ  یتمالس  دشاب ،

هب تیـشخ  میاهراک و  رد  ذوفن  ملد و  یهاـگآ  مندـب و  نید و  رد  یتسردـنت  تینما و  یتمالـس و  هب  راذـگب  تنم  نم  رب  اراـگدرورپ 
يا هدومرف  یهن  یـصاعم  زا  هچنآ  زا  مروآ و  اـجب  تتعاـط  هراـبرد  يا  هدرک  رما  هچنآ  مناوتب  هک  ییورین  وـت و  زا  سرت  تهاـگرد و 

.منک كرت 

وا لآ  وا و  رب  تتاکرب  تمحر و  تاولـص و  هک  تلوسر  ربق  ترایز  هرمع و  جـح و  کسانم  ماجنا  قیفوت  هب  راذـگب  تنم  نم  رب  اهلا 
.داب
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ْلَعْجا َو  ٍماَع ، ّلُک  ِیف  اَذَـه َو  یِماَع  ِیف  ِینَْتیَْقبَأ ، اَم  ًادـَبَأ  ُماَلّـسلا  ُمِْهیَلَع  َِکلوُسَر  ِلآ  َو  ِِهلآ - یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَکََرب  َُکتَمْحَر َو  ِْهیَلَع َو 
َو ِیناَِسل ، َْکیَلَع  ِءاَنّثلا  ِنْسُح  َكِرْکِذ َو  َكِرْکُـش َو  َكِدْمَِحب َو  ْقِْطنَأ  .َكَْدنِع َو  ًاروُخْذَم  َْکیَدـَل ، ًاروُکْذَـم  ًاروُکْـشَم ، ًالُوبْقَم  َِکلَذ 

ّلُک ّرَـش  ْنِم  َو  ِهّماّللا ، ِهّماَْعلا َو  ِهّماَْـهلا و  ِهّماّـسلا َو  ّرَـش  ْنِم  َو  ِمیِجّرلا ، ِناَْطیّـشلا  َنِم  ِیتّیّرُذ  ِینْذِـعَأ َو  َو  ِیْبلَق ، َکـِنیِد  ِدِـشاَرَِمل  ْحَرْـشا 
ٍفیِرَـش َو ّلُک  ّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِدَش ، ٍفیِعَـض َو  ّلُک  ّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِفَح ، ٍفَْرتُم  ّلُک  ّرَـش  ْنِم  َو  ٍدِینَع ، ٍناَْطلُـس  ّلُک  ّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِرَم ، ٍناَْطیَش 
ّنِْجلا َو َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  َِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ّلُک  ّرَش  ْنِم  َو  ٍدیَِعب ، ٍبیِرَق َو  ّلُک  ّرَـش  ْنِم  َو  ٍرِیبَک ، ٍریِغَـص َو  ّلُک  ّرَـش  ْنِم  َو  ٍعیِـضَو ،

ُْهفِرْصاَف ٍءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ٍمیِقَتْسُم  ٍطاَرِص  یَلَع  َّکنِإ  اَِهتَیِصاَِنب ، ٌذِخآ  َْتنَأ  ٍّهباَد  ّلُک  ّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْإلا ،
يِرْکِذ ْنَع  ّمُِصت  َو  ُهَرََصب ، یّنَع  َیِمُْعت  یّتَح  ًاّدُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  .ِهِرَْحن َو  ِیف  ُهَْدیَک  ّدُر  َو  ُهّرَش ، یّنَع  ْأَرْدا  َو  ُهَرْکَم ، یّنَع  ْرَحْدا  َو  یّنَع ،

، ُهَْربِک َخَسْفَت  َو  ُهَتَبَقَر ، ّلُِذت  َو  ُهَتوُرَبَج ، َرُـسْکَت  َو  ُهّزِع ، ّلُِذت  َو  ُهَسْأَر ، َعَمْقَت  َو  ُهَناَِسل ، یّنَع  َسِرُْخت  َو  ُهَْبلَق ، يِراَطْخِإ  َنوُد  َلِفُْقت  َو  ُهَعْمَس ،
ِهّرَض ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمُْؤت  َو 
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ارم جـح  و  موش ، جـح  هرمع و  هب  قفوم  لاس  ره  لاس و  نیا  رد  ما  هدـنز  ات  داب  دـیواج  دورد  اهنآ  رب  هک  تلوسر  لآ  لوبق  تراـیز  و 
.هد رارق  دوخ  دزن  هریخذ  هتشاد و  رظن  رد  ار  نآ  روکشم و  ار  ما  یعس  لوبقم و 

نم و  اشگب ، تنید  قیاقح  مهف  يارب  ار  ملد  امرف و  ایوگ  تدوخ  يارب  هتسیاش  شیاتـس  دای و  رکـش و  دمح و  هب  ار  منابز  اراگدرورپ 
مخز و مشچ  ناروناج و  همه  رادرهز و  راد و  شین  ناروناج  ّرش  زا  زین  هد و  هانپ  دوخ  هب  هدش  هدنار  ناطیـش  تسد  زا  ار  منادنزرف  و 

هدننک دروخرب  تخس  ریقف و  ره  ّرش  زا  هدننک و  فارسا  دنمتورث  ره  ّرش  زا  رگمتس و  هاشداپ  ره  ّرش  زا  رگنایغط و  ناطیـش  ره  ّرـش  زا 
نج و هقبط  زا  هک  یسکره  ّرش  زا  رود و  ای  کیدزن و  درف  ره  ّرـش  زا  گرزب و  کچوک و  ره  ّرـش  زا  تسپ و  فیرـش و  ره  ّرـش  زا  و 
هد مهانپ  نک و  ظفح  ارم  يراد  طلست  اهنآ  رب  هک  یناویح  ره  ّرش  زا  هتـشاد و  اپرب  يزیتس  گنج و  وا  نادناخ  تربمایپ و  يارب  ناسنا 

.ینک یم  لمع  تسرد  میقتسم و  هار  هب  وت  هک 

نم زا  ار  شرکم  نک و  عفد  نم  زا  ار  شموش  شقن  هتفرگ  ما  هرابرد  يدب  میمـصت  هک  ره  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب 
ندید زا  شمشچ  ات  هد  رارق  یلیاح  شناگدید  نیب  نادرگرب و  شدوخ  هب  ار  شگنرین  امرف و  عفر  نم  هب  تبسن  ار  شّرش  زاس و  رود 
شتّزع یبوکب و  شرس  رب  هک  اجنآ  ات  دوش  لال  نم  هرابرد  شنابز  لفق و  نم  دای  زا  شبلق  رک و  نم  ندینـش  زا  شـشوگ  روک و  نم 

.ینز مه  رب  ار  شا  يزارفرس  يزادنیب و  تلذ  دنبندرگ  شندرگ  رب  ینکشب و  ار  شرورغ  ربک و  يزاس و  لدبم  يراوخ  هب  ار 
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.ٌریِدَق ٌزیِزَع  َّکنِإ  ِِهْلیَخ ، ِِهلِجَر َو  ِهِِدیاَصَم َو  ِِهِلئاَبَح َو  ِِهتَواَدَع َو  ِهِدَسَح َو  ِهِزَْمل َو  ِهِزْمَه َو  ِهِزْمَغ َو  ِهّرَش َو  َو 
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نمیا وا  ماظن  هراوس  ماظن و  هدایپ  اهماد و  اهدنب و  اه و  ینمشد  اهتداسح و  اه و  ییوجبیع  اهرش و  اهررض و  عیمج  زا  ارم  اراگدرورپ 
.يدنمتردق زیزع و  وت  هک  زاس 
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ُماَلّسلا اَمِهْیَلَع  ِهْیَوَبَأِل  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 24)

َکـِتاَکََرب َو َکـِتَمْحَر َو  َِکتاَوَلَـص َو  ِلَْـضفَِأب  ْمُهْـصُصْخا  َو  َنیِرِهاّـطلا ، ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  َو  َکـِلوُسَر ، َكِدـْبَع َو  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـص  ّمُـهّللا 
ِینْمِْهلَأ َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َْکنِم ، ِهاَلّـصلا  َو  َْکیَدـَل ، ِهَماَرَْکلِاب  ّيَدـِلاَو  ّمُهّللا  ِصُـصْخا  َو  َکِماَلَس ،

ْنِم ِینُرّـصَُبت  اَمِیف  ِذوُفّنِلل  ِینْقّفَو  َو  ُْهنِم ، ِینُمِْهُلت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  ُّمث  ًاماَمَت ، ِهّلُک  َِکلَذ  َْملِع  ِیل  ْعَمْجا  َو  ًاماَْهلِإ ، ّیَلَع  اَـمَُهل  ُبِجَی  اَـم  َْملِع 
اَمَک ِِهلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِهِینَتْمَْهلَأ  اَـمِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَـکْرَأ  َلـُْقثَت  اـَل  َو  ِهِینَتْمّلَع ، ْیَـش ٍء  ُلاَمِْعتْـسا  ِینَتوُفَی  اـَل  یّتَح  ِهِْملِع 

َو ِفوُسَْعلا ، ِناَْطلّـسلا  َهَْبیَه  اَـمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  ّمُهّللا  .ِِهبَبَِـسب  ِْقلَْخلا  یَلَع  ّقَْـحلا  اََـنل  َْتبَجْوَأ  اَـمَک  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  َو  ِِهب ، اَـنَْتفّرَش 
ّرَقَأ اَمِِهب  يِّرب  ّيَِدلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو  ِفوُءّرلا ، ّمُْألا  ِّرب  اَمُهَّربَأ 
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24

ردام ردپ و  قح  رد  اعد 

ار تمالـس  تتاـکرب و  تمحر و  دورد و  نیرتهب  تسرف و  دورد  شا  هزیکاـپ  تیب  لـها  رب  تلوسر و  هدـنب و  دـمحم  رب  اراـگدرورپ 
.هد صاصتخا  اهنادب 

.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد ، صاصتخا  تفطل  بناج  زا  دورد  تدوخ و  دزن  نتشاد  یمارگ  هب  ار  مردام  ردپ و  ایادخ 

نک و ماـهلا  نم  رب  نارذـگب و  ملد  زا  تسا  بجاو  مرداـم  ردـپ و  اـب  هطبار  رد  نم  رب  هچنآ  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
نادب هچنآ  ماجنا  میاه و  ینتسناد  هب  ندرک  لمع  هب  سپـس  هد و  رارق  مرایتخا  رد  لماک  روط  هب  ار  ردام  ردپ و  قوقح  تیاعر  شناد 

هتـسخ و يدومرف  ماهلا  نم  رب  هچنادـب  تمدـخ  زا  ممادـنا  ددرگن و  مک  مفیاـظو  زا  يزیچ  هک  اـجنآ  اـت  هد  مقیفوت  یتخاـس  مهاـگآ 
.ددرگن نیگنس 

تفارـش شا  یمارگ  تیب  لها  هب  تدارا  وا و  نید  مالـسا و  لوبق  هب  ار  ام  هک  روط  ناـمه  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ 
.يدینادرگ بجاو  قلخ  ندرگ  رب  یقح  ام  يارب  یمارگ  نآ  ببس  هب  هک  روط  نامه  تسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  زین  يداد و 

يرداـم نوچمه  ناـشیا  اـب  اـت  هد  مقیفوت  هد و  رارق  ناطلـس  تبیه  زا  سرت  دـننامه  مرداـم  ردـپ و  تکوش  تبیه و  زا  ارم  سرت  اـهلا 
.میامن راتفر  نابرهم 
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َِرثْکَتْسَأ اَمُهاَضِر َو  َياَضِر  یَلَع  َمّدَقُأ  َو  اَمُهاَوَه ، َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یّتَح  ِنآ  ْمّظلا  َِهبْرَش  ْنِم  يِرْدَِصل  َجَْلثَأ  َو  ِناَنْـسَْولا ، ِهَْدقَر  ْنِم  ِیْنیَِعل 
ْفِطْعا َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضّفَخ  ّمُهّللا  .َُرثَک  ْنِإ  اَمِِهب َو  يِّرب  ّلِقَتْـسَأ  َو  ّلَـق ، ْنِإ  ِیب َو  اَـمُهِّرب 

یّنِم ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ْظَفْحا  َو  ِیتَمِرْکَت ، یَلَع  اَمُْهِبثَأ  َو  ِیتَِیبَْرت ، اَمَُهل  ْرُکْـشا  ّمُهّللا  .ًاقیِفَـش  اَمِْهیَلَع  َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینّْریَـص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع 
، اَمِِهبُونُِذل ًهّطِح  ُْهلَعْجاَف    ٍ ّقَح ْنِم  اَمَُهل  ِیلَِبق  َعاَض  ْوَأ  ٍهوُرْکَم ، ْنِم  یّنَع  اَمِْهَیلِإ  َصَلَخ  ْوَأ  يًذَأ ، ْنِم  یّنِم  اَمُهّـسَم  اَم  ّمُهّللا َو  .يِرَغِـص  ِیف 
ْوَأ ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  ّیَلَع  اَیّدَـعَت  اَم  ّمُهّللا َو  .ِتاَنَـسَْحلا  َنِم  اَِهفاَعْـضَِأب  ِتاَئّیّـسلا  َلّدَـبُم  اَـی  اَمِِهتاَنَـسَح ، ِیف  ًهَداَـیِز  َو  اَـمِِهتاَجَرَد ، ِیف  ًاُّولُع  َو 

ُْتبِغَر اَمِْهیَلَع َو  ِِهب  ُتْدُج  َو  اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَـقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرّـصَق  ْوَأ  ّقَح ٍ،  ْنِم  ِیل  ُهاَعّیَـض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  ّیَلَع    ّ ؛ث ّث إَفَرْـسَأ
اَمُهَف ّبَر ، اَی  يِْرمَأ  ْنِم  ُهاَّیلََوت  اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  اـَل  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَـمُهُمِّهتَأ  اـَل  ّینِإَـف  اَـمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  َکـَْیلِإ 
ُلوُط یَِهلِإ -! اَی   - ًاذِإ َْنیَأ  ٍْلثِم ، یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  ْوَأ  ٍلْدَِعب ، اَمُهّـصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  ّيَدـَل  ًهّنِم  ُمَظْعَأ  َو  َّیلِإ ، ًاناَسْحِإ  ُمَدـْقَأ  َو  ّیَلَع ، ًاّقَح  ُبَجْوَأ 

َْنیَأ َو  ِیتَساَرِح ؟ ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهّدِش  َْنیَأ  َو  ِیتَِیبْرَِتب ؟ اَمِِهْلغُش 
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ات نادرگ  رتاراوگ  هنـشت  ندـش  باریـس  زا  رتشوخ و  نیریـش  باوخ  زا  مرظن  رد  ار  ناشیا  هب  یکین  ردام و  ردـپ و  زا  تعاـطا  ایادـخ 
یکین و اهنآ  هچرگ  منیزگرب و  شیوخ  يدونشخ  رب  ار  ناشیا  يدونشخ  مهد و  رارق  مدقم  شیوخ  ياه  هتـساوخ  رب  ار  اهنآ  هتـساوخ 

.روآ رظن  هب  مک  دشاب  دایز  اهنآ  هب  نم  تبحم  هچرگا  هدب و  هولج  دایز  یلو  دشاب  مک  نم  هب  ناشفطل 

ناشیا هب  تبـسن  ار  ملد  میامن و  میالم  ار  مدروخرب  هزیکاپ و  ار  منخـس  هتـسهآ و  ناشربارب  رد  ار  میادص  ات  نک  ما  يرای  اراگدرورپ 
.امرف زوسلد  قیفش و  قیفر و  اهنآ  اب  ارم  نک و  نابرهم  فوطع و 

رد یکدوک  رد  هک  روط  نامه  نک و  تیانع  شاداپ  رجا و  دـندومن  میرکت  ارم  دندیـشک و  متیبرت  رد  هک  یتاـمحز  رطاـخ  هب  ایادـخ 
.امرف ظفح  زین  ار  اهنآ  وت  دندیشوک  نم  تسارح  ظفح و 

ما هدرک  عیاض  ناشیا  زا  ار  یّقح  ای  ما و  هداد  ماجنا  ناشدـنیاشوخان  يراک  ای  هدیـسر و  رازآ  اهنآ  هب  نم  هیحاـن  زا  هچنآ  اراـگدرورپ 
هب ربارب  نیدـنچ  ار  اهیدـب  هک  ییادـخ  يا  هد  رارق  ناشتانـسح  يدایز  ناـشتاماقم و  نتفر  ـالاب  ناـشناهانگ و  شزرمآ  هلیـسو  ار  همه 

.ییامرف یم  لیدبت  اهیبوخ 

نم زا  ار  یّقح  ای  دـندومن و  يراتفردـب  نم  هرابرد  لمع  رد  ای  دـندرک و  يّدـعت  نم  هب  راتفگ  رد  مرداـم  ردـپ و  هک  ار  هچنآ  ایادـخ 
ّتبحم ناسحا و  هلیـسو  ار  نآ  مدیـشخب و  اهنآ  هب  ار  همه  دنا  هدرک  یهاتوک  هدوب  ناشیا  هفیظو  بجاو و  هچنآ  زا  ای  دندرک و  عیاض 

یمن مهّتم  ار  ناشیا  مدوخ  هرابرد  نم  هک  اریز  يرادرب  اهنآ  زا  ار  نآ  يراتفرگ  تاعبت و  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مدـینادرگ و  ناـشیا  هب 
هداد ماجنا  نم  تیبرت  رطاخ  هب  مردام  ردپ و  هچنآ  هب  تبسن  نم  يادخ  يا  .مناد  یمن  راگنا  لهـس  مدوخ  هب  یکین  رد  ار  اهنآ  منک و 

.متسین ریگلد  دنا 

هک تسا  نآ  زا  رتگرزب  نم  رب  ناشتنم  تسا و  رت  یمیدـق  نم  هب  ناشناسحا  تسا و  رت  بجاو  نم  ندرگ  رب  ناـشقوقح  اـهنآ  هک  اریز 
دوش و یم  هچ  نم  تیبرت  هار  رد  ناـشتمحز  همهنیا  سپ  منک  نینچ  رگا  میاـمن و  لـثم  هب  هلباـقم  اـی  منک و  لدـع  هب  صاـقت  ار  اـهنآ 

يارب هک  يراتفرگ  راشف و  همهنآ  دـیآ و  یم  باسح  هب  هنوگچ  دنتـشاد  نم  زا  یتحاراـن  یتخـس و  اـب  هک  یتبظاوم  تسارح و  همهنآ 
!؟ دوش یم  هچ  دندومن  لّمحت  نم  شیاسآ 
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َهَفیِظَو ٍضاَِقب  اَنَأ  َال  َو  اَمَُهل ، ّیَلَع  ُبِجَی  اَم  ُكِرْدُأ  اـَل  َو  اَـمُهّقَح ، یّنِم  ِناَِیفْوَتْـسَی  اَـم  َتاَْـهیَه  ّیَلَع !؟ ِهَعِـسّْوتِلل  اَمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اَـمُهُراَْتقِإ 
ِقوُقُْعلا ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  يَدْهَأ  اَی  ِینْقّفَو  َو  ِِهب ، َنیُِعتْـسا  ِنَم  َْریَخ  اَی  یّنِعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  اَمِِهتَمْدِـخ ،

ّيََوبَأ ْصُـصْخا  َو  ِِهتّیّرُذ ، ِِهلآ َو  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َنوُمَلُْظی  َال  ْمُه  ْتَبَـسَک َو  اَِـمب  ٍسْفَن  ّلُـک  يَزُْجت  َمْوَی  ِتاَـهّمُْألا  ِءاـَبآ َو  ْلـِل 
یًنِإ ِیف  َو  ِیتاَوَلَص ، ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  ّمُهّللا  .َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ْمِِهتاَهّمُأ ، َنِینِمْؤُْملا َو  َكِداَبِع  َءَابآ  ِِهب  َتْصَـصَخ  اَم  ِلَْضفَِأب 
ِیب اَمِهِّرِبب  اَمَُهل  ْرِفْغا  َو  اَمَُهل ، ِیئاَعُدـِب  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .يِراَهَن  ِتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ّلُـک  ِیف  َو  ِیْلَیل ، ِءاـَنآ  ْنِم 

اَمَُهل َکـُتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  ّمُهّللا َو  .ِهَماَلّـسلا  َنِطاَوَم  ِهَماَرَْکلاـِب  اَـمُهْغَّلب  َو  ًاـمْزَع ، یًـضِر  اَـمَُهل  ِیتَعاَفَِـشب  اَـمُْهنَع  َضْرا  َو  ًاـْمتَح ، ًهَرِفْغَم 
َّکنِإ َِکتَمْحَر ، َِکتَرِفْغَم َو  ّلَحَم  َِکتَماَرَک َو  ِراَد  ِیف  َِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یّتَح  اَمِهِیف  ِینْعّفَشَف  ِیل  َُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَس  ْنِإ  َو  ِّیف ، اَمُهْعّفَـشَف 

.َنیِمِحاّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ِمیِدَْقلا ، ّنَْملا  َو  ِمیِظَْعلا ، ِلْضَْفلا  وُذ 
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نم رب  اهنآ  هیحان  زا  هچنآ  مناوت  یمن  نم  دنناتـسب و  نم  زا  ار  ناشقح  دنراوازـس  هک  روط  نآ  دنناوت  یمن  راوگرزب  ود  نآ  هک  اتفگش 
هب تمدـخ  رد  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  مهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  نانآ  يرازگتمدـخ  طرـش  منک و  ادا  هدـش  بجاو 
ارم دروآ ؛ يور  وت  هب  هک  یسک  يارب  رگتیاده  نیرتهب  يا  هد  مقیفوت  دنبلط و  یم  يرای  وا  زا  هک  یـسک  نیرتهب  يا  نک  يرای  ناشیا 

.هدم رارق  نیدلاو  قاع  ددرگ  یمن  ملظ  یسک  هب  دوش و  یم  هداد  ازج  هدرک  هچنآ  هب  سکره  هک  يزور  رد 

لها ناردام  ناردپ و  هب  هک  ار  هچنآ  زا  رترب  تمرک  فطل و  زا  مردام  ردپ و  هب  تسرف و  دورد  شا  هیرذ  وا و  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد  صاصتخا  يا  هدومرف  اطع  نامیا 

.ربم منابز  لد و  زا  ار  ناشرکذ  دای و  مزور  تاعاس  زا  یتعاس  ره  رد  بش و  تاقوا  رد  میاهزامن و  بیقعت  رد  اهلا 

نم هب  تبسن  ناش  ینابرهم  رطاخ  هب  ار  اهنآ  زرمایب و  مردام  ردپ و  قح  رد  اعد  هلیسو  هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
ياـهناکم هب  نتـشاد  یمارگ  اـب  ار  اـهنآ  وش و  یـضار  عطق  روط  هب  ناـشیا  زا  نم  تعافـش  هب  هد و  رارق  تدوخ  یمتح  وفع  لومـشم 

.هد ياج  شیاسآ 

هد رارق  ناشیا  عیفش  ارم  يدیشخب  اهنآ  زا  رتدوز  ارم  رگا  ریذپب و  نم  هرابرد  ار  ناشتعافش  يدیشخب  نم  زا  رتدوز  ار  اهنآ  رگا  ایادخ 
يا هنیرید  تمعن  گرزب و  لضف  بحاص  وت  هک  اریز  .مریگ  رارق  تتمحر  ترفغم و  مرک و  تفأر و  راوج  رد  مردام  ردپ و  هارمه  ات 

.نانابرهم نیرتنابرهم  یتسه  وت  و 
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ُماَلّسلا ُمِهْیَلَع  ِهِدْلُوِل  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 25)

ِیل ّبَر  َو  ْمِِهلاَـجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَـمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ  .ْمِِـهب  یِعاَْـتمِِإب  ِیل و  ْمِهِحاَلـْـصِِإب  يِدـْلُو َو  ِءاَـقَِبب  ّیَلَع  ّنـُم  ّمُـهّللا َو 
ِِهب ُتِینُع  اَم  ّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ، ْمُهَناَیْدَأ َو  ْمُهَناَْدبَأ َو  ِیل  ّحِصَأ  َو  ْمُهَفیِعَض ، ِیل  ّوَق  َو  ْمُهَریِغَص ،

َو َنیِحِصاَنُم ، َنیّبُِحم  َِکئاَِیلْوَِأل  َو  ََکل ، َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُـصب  َءاَیِْقتَأ  ًاراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  .ْمُهَقاَزْرَأ َو  يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم 
، يِرَـضْحَم ْمِِهب  ْنّیَز  َو  يِدَدَع ، ْمِِهب  ّْرثَک  َو  يِدَوَأ ، ْمِِهب  ِْمقَأ  َو  يِدُضَع ، ْمِِهب  ْدُدْشا  ّمُهّللا  .َنیِمآ  َنیِـضِْغبُم ، َنیِِدناَعُم َو  َِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل 
، ِیل َنیِمیِقَتْسُم  َنِیِلبْقُم  َنِیبِدَح  ّیَلَع  َو  َنیّبُِحم ، ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیتَجاَح ، یَلَع  ْمِِهب  یّنِعَأ  َو  ِیتَْبیَغ ، ِیف  ْمِِهب  ِینِفْکا  َو  يِرْکِذ ، ْمِِهب  ِیْحَأ  َو 

َنیّقاَع َو َال  َنیِصاَع َو  َْریَغ  َنیِعیِطُم ،
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25

نادنزرف قح  رد  اعد 

.مدوخ يارب  ناشدوجو  زا  ندرب  هرهب  هب  ناشیا و  تیبرت  حالصا و  هب  منادنزرف و  ندنام  هدنز  هب  راذگب  ّتنم  نم  رب  اراگدرورپ 

تیوقت ار  مناوتان  نادنزرف  نک و  تیبرت  ارم  ریغص  لافطا  امن ، رایـسب  ار  اهنآ  یناگدنز  تدم  نک و  ینالوط  میارب  ار  ناشرمع  ایادخ 
منک یم  شالت  ناشیا  يارب  هک  يراک  ره  رد  ناشیاضعا و  ناج و  رد  رادـب و  ملاس  نم  يارب  ار  ناشقالخا  اه و  نیئآ  اهندـب و  امرف و 

.نک رایسب  نم  تسد  هب  نم و  يارب  ار  ناشیاهیزور  نک و  اطع  یتمالس  تیفاع و 

.هد رارق  تتاروتسد  نارادربنامرف  ونش و  فرح  شنیب و  نابحاص  نیقتم و  ناکین و  هلمج  زا  ار  منادنزرف  ادنوادخ 

باجتـسم ار  میاعد  ایادخ  .امن  زوت  هنیک  نمـشد و  تنانمـشد ، یمامت  يارب  دنمقالع و  یناگدـنهد  دـنپ  تناتـسود  يارب  ار  اهنآ  اهلا 
.امرف

رد امرف و  ناوارف  ارم  ناروای  هرامـش  ناشیا  دوجو  هب  امرف و  مرواب  اه  یتخـس  رد  نک و  مکحم  ار  مناوزاب  منادـنزرف  طسوت  هب  ایادـخ 
تجاح ارم  اهنآ  هلیـسو  هب  نک و  تیافک  ار  اهنآ  نم  دوبن  رد  نادرگ و  مرکذ  دای و  ثعاب  بایغ ، رد  تنیز و  ببـس  ار  اهنآ  روضح ،

هدننک و تفلاخم  راکتشز و  نامرفان و  هن  نک و  رادربنامرف  اجرباپ و  نم  هب  تبـسن  ار  اهنآ  نک و  دنمقالع  نم  هب  ار  ناشیا  امرف و  اور 
.راک اطخ 
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ًاْریَخ َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًاروُکُذ ، ًادَالْوَأ  ْمُهَعَم  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِّرب ، َو  ْمِِهبیِدَْأت ، ْمِِهتَِیبَْرت َو  یَلَع  یّنِعَأ  َو  َنِیئِطاَخ ، َال  َنیِِفلاَُـخم َو  اـَل 
اَم ِباََوث  ِیف  اَنَْتبّغَر  اَنَْتیَهَن َو  اَنَتْرَمَأ َو  اَنَتْقَلَخ َو  َّکنِإَف  ِمیِجّرلا ، ِناَْطیّشلا  َنِم  ِیتّیّرُذ  ِینْذِعَأ َو  .َُکْتلَأَس َو  اَم  یَلَع  ًانْوَع  ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیل ،
َال اَِنئاَمِد ، َيِراَجَم  ُهَْتیَرْجَأ  َو  اَنَروُدُص ، ُهَْتنَکْسَأ  ُْهنِم ، ِْهیَلَع  اَنْطّلَُست  َْمل  اَم  یَلَع  اّنِم  ُهَتْطّلَس  اَنُدیِکَی ، ًاّوُدَع  اََنل  َْتلَعَج  َو  َُهباَقِع ، اَنَْتبّهَر  اَنَتْرَمَأ َو 

ٍِحلاَص ٍلَمَِعب  اَنْمَمَه  ْنِإ  َو  اَْهیَلَع ، اَنَعّجَـش  ٍهَشِحاَِفب  اَنْمَمَه  ْنِإ  .َكِْریَِغب  اَُنفّوَُخی  َو  ََکباَقِع ، اَُننِمُْؤی  اَنیِـسَن ، ْنِإ  یَْـسنَی  َال  َو  اَْـنلَفَغ ، ْنِإ  ُلـُفْغَی 
ّالِإ َو  اَنّلُِـضی ، ُهَْدیَک  اّنَع  ْفِرْـصَت  ّالِإ  َو  اَنَفَلْخَأ ، اَناّنَم  ْنِإ  َو  اََنبَذَک ، اَنَدَعَو  ْنِإ  ِتاَُهبّـشلِاب ، اََنل  ُبِْصنَی  َو  ِتاَوَهّـشلِاب ، اََنل  ُضّرَعَتَی  ُْهنَع ، اَنَطّبَث 

.َِکب َنیِموُصْعَْملا  ِیف  ِهِدـْیَک  ْنِم  َِحبُْـصنَف  ََکل  ِءاَعّدـلا  ِهَْرثَِکب  اّنَع  ُهَِسبَْحت  یّتَح  َِکناَْطلُِـسب  اّنَع  ُهَناَْطلُـس  ْرَْهقاَف  ّمُهّللا  .اَّنلِزَتْسَی  َُهلاَبَخ  اَـنِقَت 
َو ِِهب ، ِینَتْرَمَأ  ْدَق  َْکنَع َو  ِیئاَعُد  ْبُجَْحت  َال  َو  ِیل ، اَهَْتنِمَـض  ْدَـق  ََهباَجِْإلا َو  ِینْعَنْمَت  َال  َو  یِِجئاَوَح ، ِیل  ِْضقا  َو  ِیلْؤُس ، ّلُک  ِینِطْعَأ  ّمُهّللا 

ِیْنلَعْجا َو  ُتْرَرْسَأ ، ْوَأ  ُْتنَلْعَأ  ْوَأ  ُْتیَفْخَأ  ْوَأ  ُتْرَهْظَأ  ْوَأ  ُتیِسَن ، اَم  ُْهنِم َو  ُتْرَکَذ  اَم  ِیتَرِخآ ؛ َياَْینُد َو  ِیف  ِینُِحلُْصی  اَم  ّلُِکب  ّیَلَع  ُْنْنما 
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امرف و تیانع  زین  رـسپ  ینادنزرف  اهنآ  نیب  رد  تمرک  لضف و  بناج  زا  نک و  يرای  ارم  اهنآ  هب  یکین  ندرک و  بدا  تیبرت و  رد  اهلا 
.نادرگ مروای  منک  یم  بلط  وت  زا  هچنآ  هرابرد  ار  منادنزرف  هد و  رارق  تکرب  ریخ و  میارب  ار  ناشدوجو 

يدومرف یهن  تامرحم  زا  يدرک و  رما  تابجاو  هب  يدیرفآ و  ار  ام  وت  هک  اریز  هد  هانپ  هدش  هدنار  ناطیـش  زا  ار  ما  هّیرذ  نم و  ایادخ 
هک يداد  رارق  ناطیـش  لثم  ینمـشد  نم  يارب  .یتخادنا و  نامیاهلد  رد  باقع  زا  تشحو  سرت و  لامعا و  باوث  رد  تبغر  لیم و  و 
هنال نامیاه  هنیـس  رد  ار  وا  میرادـن و  طلـست  اهنآ  رب  ام  هک  يدومرف  طلـسم  ام  هرابرد  یلئاسم  رب  ار  وا  دـهد و  یم  بیرف  ار  ام  هرامه 

یمن شومارف  ار  ام  وا  مینک  شومارف  ام  رگا  تسین و  لفاغ  ام  زا  وا  میوش  لفاغ  ام  رگا  یتخادـنا ، ناـیرج  هب  ناـمیاهنوخ  رد  يداد و 
یم بیغرت  قیوشت و  ار  ام  وا  مینک  تمه  يدب  لمع  يارب  ام  رگا  .دناسرت  یم  وت  ریغ  زا  دزاس و  یم  نمیا  وت  باذع  زا  ار  ام  وا  .دنک 

.دنز یم  ار  ام  يأر  میرامگ  تمه  یبوخ  راک  هب  رگا  دنک و 

ام رگا  دیوگ و  یم  غورد  دهد  هدعو  ام  هب  رگا  دیامن  یم  اپرب  نامیارب  ار  اه  ههبش  دنک و  یم  توعد  اهتوهش  هب  ار  ام  ناطیـش  ایادخ 
داسف و رگا  دنک و  یم  هارمگ  ار  ام  ینکن  عفد  ام  زا  ار  وا  گنرین  وت  رگا  دـهد و  یم  ماجنا  نآ  فالخ  دـنک  مرگرـس  اه  تمعن  هب  ار 

.درک دهاوخ  شزغل  راتفرگ  ار  ام  يوشن  عنام  ار  وا  تشز  راتفر 

حبـص ینک و  ینادنز  مینک  یم  ام  هک  یناوارف  ياعد  رطاخ  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  نکـشب  ار  شا  هبلغ  رهق و  دوخ  هبلغ  رهق و  اب  ایادـخ :
.میشاب نوصم  وا  بیرف  زا  وت  فطل  هب  هک  یلاح  رد  مینک 

عنام نیاربانب  يا  هدـش  میاعد  تباجتـسا  نماض  نوچ  زاس و  هدروآرب  ار  مجئاوح  هدـب و  خـساپ  میاه  تساوخرد  همه  هب  اراـگدرورپ 
حالـص هک  هچره  راذـگب و  تنم  نم  رب  امرفم و  در  ار  میاعد  سپ  میناوخب  ارت  هک  يداد  ناـمرف  دوخ  نوچ  وشن و  میاـعد  تباجتـسا 
ناهنپ ای  مدرک و  نالعا  ای  متـشاد و  یفخم  ای  مدرک و  راکـشآ  اـی  مدومن و  شومارف  اـی  مدرک و  رکذ  هاوخ  تسه  نم  ترخآ  اـیند و 

.امرف تیانع  نم  هب  ار  همه  همه و  متشاد 
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، َِکب ِذّوَعّتلِاب  َنیِدّوَعُْملا  .َْکیَلَع  ِلّکَّوتلِاب  َنیِعُونْمَْملا  ِْریَغ  َْکَیلِإ  ِبَلّطلِاب  َنیِحِْجنُْملا  َكاـّیِإ ، ِیلاَؤُِسب  َنیِِحلْـصُْملا  َنِم  َکـِلَذ  ِعیِمَج  ِیف 
َنِم َنیّزَعُْملا  َکِمَرَک ، َكِدوُِجب َو  ِعِساَْولا  َِکلْـضَف ، ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعّسَوُْملا  َكّزِِعب ، َنیِراَجُْملا  َْکیَلَع ، ِهَراَّجتلا  ِیف  َنیِِحباّرلا 

ِبُونّذلا َنِم  َنیِموُصْعَْملا  َو  َكاَنِِغب ، ِْرقَْفلا  َنِم  َْنیَنْغُْملا  َو  َِکتَمْحَِرب ، ِءاَلَْبلا  َنِم  َْنیَفاَعُْملا  َو  َِکلْدَِعب ، ِْملّظلا  َنِم  َنیِراَجُْملا  َو  َِکب ، ّلّذـلا 
َنیِکِراّتلا َِکتَرْدـُِقب ، ِبُونّذـلا  َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِلاَحُْملا  َو  َکـِتَعاَِطب ، ِباَوّصلا  ِدْـشّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقّفَوُْملا  َو  َكاَْوقَِتب ، ِءاَـطَْخلا  ِلـَلّزلا َو  َو 

َعیِمَج ِطْعَأ  َو  ِریِعّـسلا ، ِباَذَع  ْنِم  اَنْذِـعَأ  َو  َِکتَمْحَر ، َکِقِیفْوَِتب َو  َِکلَذ  َعیِمَج  اَنِطْعَأ  ّمُهّللا  .َكِراَوِج  ِیف  َنِینِکاّسلا  َِکتَیِـصْعَم ، ّلُِکل 
ٌبیِرَق َّکنِإ  ِهَرِخْآلا ، ِلِجآ  اَْینّدلا َو  ِلِجاَع  ِیف  يِْدلُِول  یِـسْفَِنل َو  َُکْتلَأَس  يِذـّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْؤُْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِتاَِملْـسُْملا َو  َنیِِملْـسُْملا َو 

.ِراّنلا َباَذَع  اَِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َو  ًهَنَسَح ، اَْینّدلا  ِیف  اَِنتآ  .ٌمیِحَر َو  ٌفوُءَر  ٌروُفَغ  ٌّوُفَع  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ٌبیُِجم 
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هدوب و قفوم  وت  زا  بلط  رد  دـنک و  یم  هبلاطم  وت  زا  ار  شیوخ  حالـص  ریخ و  هک  هد  رارق  یناسک  هلمج  زا  ارم  دراوم  نیا  مامت  رد  و 
.تسا هتشگن  تفاطلا  زا  مورحم  وت  رب  لکوت  اب 

هدـش و هدـنهانپ  تتزع  هب  تسا و  هدرب  دوس  وت  اب  هلماعم  رد  هدرک و  تداع  وت  رب  ندرب  هانپ  رد  هک  هد  رارق  ییاهنآ  هلمج  زا  ارم  اـهلا 
.تسا هتشگ  لصاح  تمرک  دوج و  ببس  هب  نیا  هتشگ و  عیسو  يزور  بحاص  تلضف  بناج  زا 

هب دنا و  هدروآ  هانپ  تلدع  هب  نیملاظ  ملظ  زا  دنا و  هدیسر  تکوش  تّزع و  هب  يراوخ  انگنت و  زا  هک  هد  رارق  یناسک  ءزج  ارم  ایادخ 
اهشزغل و ناهانگ و  زا  تدوخ  زا  سرت  يوقت و  ببـس  هب  هدیـسر و  تورث  هب  يرادن  زا  يا و  هدومرف  ناشفاعم  الب  زا  تتمحر  طسوت 
اب ناهانگ  ناشیا و  نیب  دنا و  هدش  تسرد  تسار و  ریخ و  راک  رد  قفوم  تا  یگدنب  تعاط و  هطـساو  هب  دـنا و  هدـنام  نوصم  ایاطخ 

.دنا هدش  نکاس  تتمحر  راوج  رد  هدرک و  اهر  ار  تا  ینامرفان  ره  يا و  هدش  لیاح  تلازیال  تردق 

نمؤم ناملـسم و  نانز  نادرم و  عیمج  هب  هد و  هانپ  هدـنهدرازآ  باذـع  زا  ار  ام  امرف و  اـطع  تتمحر  فطل و  هب  ار  اـهنیا  همه  ایادـخ 
ام یکیدزن و  ام  هب  وت  هک  اریز  ترخآ  رد  مه  ایند و  نیا  رد  مه  نک ، اطع  مدرک  لاوئـس  منادـنزرف  دوخ و  يارب  هک  ار  هچنآ  دـننامه 

.یـشاب یم  نابرهم  فوئر و  شزرمآ و  یـششخب و  لها  یتسه و  ام  عضو  هب  هاگآ  يونـش و  یم  ار  ام  يادـص  ینک و  یم  تباجا  ار 
.امرف ظفح  خزود  نیشتآ  باذع  زا  ار  ام  نک و  تیانع  کین  ياهراک  ماجنا  قیفوت  هنسح و  ام  هب  ترخآ  ایند و  رد  نیاربانب 
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ْمُهَرَکَذ اَذِإ  ِهِئاَیِلْوَأ  ِهِناَریِجِل َو  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 26)

ِهَماَقِِإل ْمُهْقّفَو  .َِکتَیَالَو َو  ِلَْضفَِأب  اَِنئاَدـْعَِأل  َنیِذـِباَنُْملا  َو  اَنّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  ِّیلاَوَم  ِیناَریِج َو  ِیف  ِیّنلََوت  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا 
ِهَحـَـصاَنُم َو  ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهـِـضیِرَم ، ِهَداَـیِع  َو  ْمِِـهتّلَخ ، ّدَـس  َو  ْمِهِفیِعـَـض ، ِقاَـفْرِإ  ِیف  َکـِبَدَأ  ِنِساَـحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  َکـِتّنُس ،

ْمِْهیَلَع ِدْوَْعلا  َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْـصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْـسَأ ، ِناَْمتِک  َو  ْمِهِمِداَق ، ِدّـهَعَت  َو  ْمِهِریِـشَتْسُم ،
َو ْمِهِِملاَظ ، ْنَع  ِزُواَّجتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  ّمُهّللا  ِیْنلَعْجا  .ِلاَؤّسلا َو  َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو 

ِلْهَأ یَلَع  ّقِرَأ  َو  ًاعُـضاََوت ، ْمَُهل  ِیِبناَج  ُنِیلُأ  َو  ًهّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ّضُغَأ  َو  ْمُهَتّماَع ، ِّرْبلاـِب  ّیلََوتَأ  َو  ْمِِهتّفاَـک ، ِیف  ّنّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ 
ِْبیَْغلِاب ْمَُهل  ّرِسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا 
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26

ناتسود ناگیاسمه و  قح  رد  اعد 

ار ام  قح  هک  مناتـسود  ناگیاسمه و  هرابرد  تیـالو  یتسرپرـس و  عون  نیرتهب  اـب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
تافـص بسک  تیاه و  تنـس  ییاپرب  مناتـسود  ناگیاسمه و  هب  اـمرف و  کـمک  دنـشاب  هتـشاد  زیتس  رـس  نامنانمـشد  اـی  دنـسانشب و 

لها تحیصن  ناشنایوج و  هر  تیاده  ناشنارامیب و  تدایع  ناشیرادن و  رقف و  زا  يریگولج  نافیعض و  هب  ندناسر  دوس  رد  هدیدنسپ 
هناخ رد  ندرک  کمک  بوخ  ناشنامولظم و  يرای  ناشیاه و  بیع  ندناشوپ  ناشرارـسا و  ظفح  ناشنیرفاسم و  رادـید  ناشتروشم و 

.هد قیفوت  ار  دوش  هبلاطم  ناشیا  زا  هکنآ  زا  لبق  هدش  بجاو  اهنآ  رب  هک  هچنآ  نداد  ناوارف و  ششخب  اب  هارمه  ندناسر  دوس  و 

یشوپ مشچ  اب  ناشناراکمتس  زا  مهد و  شاداپ  یکین  هب  دنراد  دنسپان  راتفر  هک  یناتـسود  ناگیاسمه و  اب  ات  هد  قیفوت  زین  نم  هب  اهلا 
شزغل زا  ینمادکاپ ، اب  میامن و  ناشیا  یتسرپرس  اهنآ  رب  یکین  اب  مشاب و  نامگ  شوخ  اهنآ  یگمه  هب  تبسن  مرذگرد و  ناشمتس  زا 
تبیصم بلق  تقر  ینابرهم و  اب  مشاب و  هتـشاد  میالم  هناعـضاوتم و  يدروخرب  ناشیا  اب  تاقالم  ماگنه  رد  میامن و  رظن  فرـص  اهنآ 

.هدومن زاربا  ار  دوخ  یتسود  ناشرس  تشپ  رد  مهدب و  یتمالس  رس  ار  ناشناگدز 
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ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِیتّصاَِخل  یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْـصن ، ْمُهَدـْنِع  ِهَمْعّنلا  َءاََقب  ّبِحُأ  َو  ًهّدَوَم ،
اوُدَعْسَی یّتَح  ِیلْضَِفب  ًهَفِْرعَم  َو  یّقَح ، ِیف  ًهَریَِصب  ْمُهْدِز  َو  ْمُهَْدنِع ، اَمِیف  ِظوُظُْحلا  یَفْوَأ  ِیل  ْلَعْجا  َو  ْمُْهنِم ، َِکلَذ  َْلثِم  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، َو 

.َنیَِملاَْعلا ّبَر  َنیِمآ  ْمِِهب ، َدَعْسَأ  ِیب َو 
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زین اهنآ  يارب  مناد  یم  بجاو  مزال و  دوخ  ناـکیدزن  يارب  هچنآ  مرادـب و  تسود  ناـشیارب  ار  تمعن  ياـقب  نطاـب  يافـص  يور  زا  و 
.میامن تاعارم  زین  اهنآ  هب  تبسن  منک  یم  تاعارم  شیوخ  لیماف  ماوقا و  هرابرد  هچنآ  منادب و  بجاو  مزال و 

نـک و يزور  نـم  هـب  متـساوخ  مناتـسود  ناـگیاسمه و  يارب  هـک  ار  هـچنآ  دـننامه  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
اهنآ هب  امرف و  نوزفا  نم  قوقح  هب  تبـسن  ار  اهنآ  یهاگآ  و  ریگب ، رظن  رد  میارب  هدـش  اطع  ناـشیا  هب  هک  ار  اـه  هرهب  نیرترادروخرب 

ار میاعد  نایناهج  يادخ  يا  .مدرگ  دنمتداعس  اهنآ  طسوت  هب  نم  دنوش و  تخبکین  نم  هلیسو  هب  ات  نک  ناوارف  ارم  لضف  هب  ییانـشآ 
.امرف باجتسم 
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ِروُغّثلا ِلْهَأِل  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 27)

ّلَـص ّمُهّللا  .َِکتَدِج  ْنِم  ْمُهاَیاَطَع  ِْغبْـسَأ  َو  َِکتّوُِقب ، اَهَتاَمُح  ْدّیَأ  َو  َِکتّزِِعب ، َنیِِملْـسُْملا  َروُُغث  ْنّصَح  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
ِْرتاَو َو  ْمُهَْرمَأ ، ّْربَد  َو  ْمُهَعْمَج ، ّْفلَأ  َو  ْمُهَتَمْوَح ، ْعَْنما  َو  ْمُهَتَزْوَح ، ْسُرْحا  َو  ْمُهَتَِحلْـسَأ ، ْذَحْـشا  َو  ْمُهَتّدِـع ، ّْرثَـک  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

َو ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِرْکَْملا  ِیف  ْمَُهل  ْفُْطلا  َو  ِْربّصلِاب ، ْمُْهنِعَأ  َو  ِرْـصّنلِاب ، ْمُهْدُضْعا  َو  ْمِِهنَُؤم ، ِهَیاَفِِکب  ْدّـحََوت  َو  ْمِهِرَیِم ، َْنَیب 
َرْکِذ ّوُدَْعلا  ُمِِهئاَِقل  َْدنِع  ْمِهِْسنَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َنوُرِْصُبی  َال  اَم  ْمُهْرَّـصب  َو  َنوُمَْلعَی ، َال  اَم  ْمُهْمّلَع  َو  َنُولَهْجَی ، اَم  ْمُْهفّرَع 

َتْدَدـْعَأ اَم  ْمِهِراَْصبَِأل  اَْهنِم  ْحَّول  َو  ْمِِهُنیْعَأ ، َبُْصن  َهّنَْجلا  ِلَعْجا  َو  ِنُوتَْفلا ، ِلاَْملا  ِتاَرَطَخ  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  ُحـْما  َو  ِروُرَْغلا ، ِهَعاّدَْـخلا  ُمُهاَْینُد 
، ِهَماَرَْکلا ِلِزاَنَم  َو  ِْدلُْخلا ، ِنِکاَسَم  ْنِم  اَهِیف :
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27

نارادزرم يارب  اعد 

هب اـمرف و  تیوقت  ار  ناـنابزرم  تیورین  هب  زاـس و  مکحم  ار  ناناملـسم  ياـهزرم  تتّزع  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
.نک ناوارف  ناشیارب  ار  تیاهاطع  تیرگناوت 

امرف و تسارح  ناشتیرومأم  هزوح  زا  زیت  دـنت و  ار  ناشیا  هحلـسا  دایز و  ار  ناـنابزرم  دادـعت  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
.نادرگ نابرهم  رگیدکی  هب  تبسن  ار  ناشعمج  مکحم و  ار  ناشراک  هموح 

يزوریپ تهج  امرف و  تیافک  ار  اهنآ  یگدنز  روما  ییاهنت  هب  دوخ  نک و  رّرقم  ناشیارب  یپ  رد  یپ  يزور  اهراک و  رد  ریبدـت  ایادـخ 
تیانع اهنادـب  لمع  رظن و  تقد  ناگناگیب  تسد  زا  ندروخن  بیرف  يارب  اـمرف و  ناشددـم  ربص  تماقتـسا و  ندوب  اراد  نمـشد و  رب 

.نک

هچنآ هب  ناسانـشب و  اهنادب  دـنناد  یمن  هک  ار  هچنآ  ینابزرم  گنج و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
.هد ناشتریصب  شنیب و  دنرادن  تریصب  هچنآ  هب  زاس و  ناشهاگآ  دنتسین  هاگآ 

ار هدننز  لوگ  زاب و  گنرین  يایند  هب  هجوت  دنوش  یم  وربور  نمـشد  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلاراب 
.هد رارق  ناشنامشچ  لباقم  رد  ار  تشهب  امرف و  وحم  ار  زیگنا  هنتف  تورث  هب  رکف  ناشیاهلد  زا  نک و  رود  اهنآ  زا 
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َثّدَُحی َال  َو  ِرَابْدِْإلِاب ، ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  ّمُهَی  َال  یّتَح  ِرَمّثلا  ِفُونُِـصب  ِهَّیلَدَـتُْملا  ِراَجْـشَْألا  َِهبِرْـشَْألا َو  ِعاَْونَِأب  ِهَدِرّطُْملا  ِراَْهنَْألا  ِناَسِْحلا َو  ِروُْحلا  َو 
.ٍراَرِِفب ِِهنِْرق  ْنَع  ُهَسْفَن 

َْنَیب ْمُهَْنَیب َو  ْدِـعَاب  َو  ْمِِهتَدـِْئفَأ ، َِقئاـَثَو  ْعَـلْخا  َو  ْمِِهتَِحلْـسَأ ، َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقّرَف  َو  ْمُهَراَـفْظَأ ، ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو  ْمُهّوُدَـع ، َِکلَذـِب  ْلـُْلفا  ّمُـهّللا 
ِْضْبقا َو  َبْعّرلا ، ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  َو  َدَدَْعلا ، ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو  َدَدَْـملا ، ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو  ْمِهِهْجَو ، ْنَع  ْمُْهّللَـض  َو  ْمِِهُلبُـس ، ِیف  ْمُهّْریَح  َو  ْمِِهتَدِوْزَأ ،

.ْمُهَدَْعب ْنَم  َعاَمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْطقا  َو  ْمُهَءاَرَو ، ْنَم  ْمِِهب  ْلّکَن  ْمُهَْفلَخ َو  ْنَم  ْمِِهب  ْدّرَش  َو  ِقْطّنلا ، ِنَع  ْمُهَتَنِْـسلَأ  ْمِزْخا  َو  ِطْسَْبلا ، ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ 
ِیف ْمِهِـضْرَِأل  َال  َو  ٍرْطَق ، ِیف  ْمِِهئاَمَِـسل  ْنَذَْأت  َال  ْمِهِماَْعنَأ ، ْمِّهباَوَد َو  َلْسَن  ْعَْطقا  َو  ْمِِهلاَـجِر ، َباَلْـصَأ  ْسّبَی  َو  ْمِِهئاَِـسن ، َماَـحْرَأ  ْمّقَع  ّمُهّللا 
ْنَع َو  َکـِتَداَبِِعل ، ْمِِهَتبَراَُـحم  ْنَع  ْمُهْغّرَف  َو  ْمَُهلاَْومَأ ، ِِهب  ْرّمَث  َو  ْمُهَراَـیِد ، ِِهب  ْنّصَح  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِلـْهَأ  َلاَِـحم  َِکلَذـِب  ّوَـق  ّمُهّللا َو  .ٍتاَـبَن 

َنیِِملْـسُْملا َنِم  ٍهَیِحاَن  ّلُِکب  ُزْغا  ّمُهّللا  .َکَنوُد  ٌهَْهبَج  ْمُْهنِم  ٍدَحَِأل  َرّفَُعت  َال  َو  َكُْریَغ ، ِضْرَْألا  ِعاَِقب  ِیف  َدَبُْعی  َال  یّتَح  َِکب  ِهَْولَْخِلل  ْمِِهتََذباَنُم 
َکِضْرَأ َو ِیف  اًْلتَق  ِباَّرتلا  ِعَطَْقنُم  َیلِإ  ْمُهوُفِشْکَی  یّتَح  َنِیفِدُْرم  َكِْدنِع  ْنِم  ٍهَِکئاَلَِمب  ْمُهْدِْدمَأ  َو  َنیِکِرْشُْملا ، َنِم  ْمِِهئاَزِِإب  ْنَم  یَلَع 

168 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


دوجوم فلتخم  عاونا  هب  هک  ییاهرهن  نیعلاروح و  تمارک و  ياهلزنم  ینادواج و  ياه  هناخ  زا  يا  هتخاس  ایهم  هچنآ  تشهب  نآ  زا  و 
رکف اهنآ  زا  يدـحا  ات  زاس  رگ  هولج  ناشنامـشچ  ربارب  رد  ار  همه  دـنا  هتـشگ  مخ  عونتم  ياـه  هویم  يداـیز  زا  هک  یناـتخرد  تسا و 

.دیامنن همزمز  ار  نتخیرگ  دوخ  اب  دنارورپن و  رس  رد  ار  ههبج  زا  رارف  نمشد و  هب  ندرک  تشپ 

ییادـج ناشیاه  هحلـسا  اهنآ و  نیب  ریگب و  ار  ناشعمط  نخان  نکـش و  مه  رد  ار  ناشنانمـشد  دـش  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  هب  اهلاراب 
هدرک باختنا  گنج  يارب  هک  ییاههار  رد  زادـنا و  يرود  ناشیاه  هقوذآ  نیب  اهنآ و  نیب  نک و  هراپ  سرت  زا  ار  ناشلد  دـنب  زادـنا و 

رد هاکب و  ناشدادـعت  زا  رادرب و  اـهنآ  زا  ار  کـمک  اـمرف و  ناـشهارمگ  دـنا  هدروآ  يور  نادـب  هک  يزیچ  زا  نک و  ناـشناریح  دـنا 
تیعمج روایب و  دـنب  ندـناوخ  زجر  زا  ار  ناشنابز  اـمرفم و  ناوترپ  ندـیگنج  رب  ار  ناشیاهتـسد  زادـنیب و  تشحو  بعر و  ناـشیاهلد 

هلابند عمط  ناشندرک  راوخ  اب  هد و  رارق  دنـشاب  یم  ناشلابند  هب  هک  اهنآ  يارب  یتربع  سرد  ار  اهنآ  زاس و  هدنکارپ  ار  ناشرـس  تشپ 
.ربب ار  ناشیاهور 

رب .نک  عـطق  ار  ناـشنایاپراهچ  تاـناویح و  لـسن  نادرگ و  کـشخ  ار  ناـشنادرم  بلـص  نک و  میقع  ندـیئاز  زا  ار  ناـشنانز  ایادـخ 
.هدم هزاجا  ار  ندیئور  ناشیا  نیمز  رب  ناراب و  ناشنامسآ 

یتغارف تقو  اهنآ  هب  امرف و  ناوارف  ار  ناشلاوما  نک و  مکحم  ار  ناشیاهرهـش  امرف و  تیوقت  ار  مالـسا  لها  ریبدت  قیرط  نیدب  ایادخ 
نآ ات  هد  قیفوت  ار  تدوخ  اب  زاین  زار و  ندرک و  تولخ  يارب  یتصرف  اـهنآ  اـب  دروخ  دز و  ضوع  رد  نک و  تیاـنع  تتداـبع  تهج 

.دنیاسن كاخ  رب  رس  وت  ریغ  يارب  دننکن و  تدابع  ارت  زج  نیمز  يور  رد  هک  يزور 

ناشیا هب  یناسردادما  يارب  یپ  رد  یپ  ار  ناگتشرف  نک و  مازعا  نیکرشم  اب  هزرابم  تهج  ار  نیملسم  فلتخم  ياه  هورگ  اراگدرورپ 
.دننک ریسا  ای  هتشک و  وت  نیمز  رد  ار  اهنآ  هدرب و  اهزرم  بل  ات  ار  نانمشد  ات  تسرفب 

169 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


َنِم ِداَِلْبلا  ِراَْطقَأ  ِیف  َكَءاَدـْعَأ  َِکلَذـِب  ْمُمْعا  ّمُهّللا َو  .ََکل  َکیِرَـش  َال  َكَدْـحَو  َْتنَأ  ّالِإ  ََهلِإ  َال  يِذـّلا  ُهّللا  َْتنَأ  َّکنَِأب  اوّرُِقی  ْوَأ  ًارْـسَأ ،
ْمُهُؤاَمْـسَأ َو یَفَْخت  َنیِّذلا  ِكْرّـشلا ، ِمَمُأ  ِِرئاَس  ِهَِملاَیّدـلا َو  ِهَِبلاَقّـسلا َو  ِجـْنّزلا َو  َِهبّونلا َو  ِشَبَْحلا َو  ِرَزَْخلا َو  ِكّْرتلا َو  ِموّرلا َو  ِدـْنِْهلا َو 

.َِکتَرْدُِقب ْمِْهیَلَع  َْتفَرْشَأ  َو  َِکتَفِْرعَِمب ، ْمُهَْتیَصْحَأ  ْدَق  َو  ْمُُهتاَفِص ،

ِداَِشتْحِالا ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطّبَث  َو  ْمِهِـصّقَنَت ، ْنَع  ِصْقّنلِاب  ْمُهْذُـخ  َو  َنیِِملْـسُْملا ، ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْـشُْملِاب  َنیِکِرْـشُْملا  ِلَغْـشا  ّمُهّللا 
َو ِلاَجّرلا ، َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَـکْرَأ  ْنِهْوَأ  َو  ِلاَِـیتْحِالا ، ِنَع  ْمَُهبُوُلق  ْلِـهْذَأ  َو  ِهّوُْقلا ، َنِم  ْمُهَناَدـْبَأ  َو  ِهَنَمَأـْلا ، َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْـخَأ  ّمُهّللا  .ْمِْهیَلَع 
ِِهب ُدُـصَْحت  ْمُهَِرباَد َو  ِِهب  ُعَطْقَت  ٍرْدـَب ، َمْوَی  َِکْلعِفَک  َکِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ًادـْنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو  ِلاَْـطبَْألا ، ِهَعَراَـقُم  ْنَع  ْمُْهنّبَج 

َو ِفوُذُْقلِاب ، اَْهیَلَع  ِّحلَأ  َو  ِفوُسُْخلِاب ، ْمُهَداَِلب  ِمْرا  َو  ِءاَوْدَْألِاب ، ْمُهَتَمِعْطَأ  َو  ِءَابَْولِاب ، ْمُهَهاَیِم  ْجُْزما  ّمُهّللا َو  .ْمُهَدَدَع  ِِهب  ُقّرَُفت  َو  ْمُهَتَکْوَش ،
.ِمِیلَْألا ِمْقّـسلا  ِمیِقُْملا َو  ِعوُْجلِاب  ْمُْهبِـصَأ  ْمُْهنِم ، اَهَنوُصُح  ْعَْنما  َو  ْمُْهنَع ، اَهِدَْعبَأ  َکِضْرَأ َو  ّصَحَأ  ِیف  ْمُهَرَیِم  ْلَعْجا  َو  ِلوُحُْملِاب ، اَهْعَْرفا 

، یَلْعَْألا َُکنیِد  َنوُکَِیل  َِکتّنُس ، ِعاَْبتَأ  ْنِم  ْمُهَدَهاَج  ٍدِهاَُجم  ْوَأ  َِکتِّلم ، ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَغ  اَمّیَأ  ّمُهّللا َو 
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.يرادن لثم  کیرش و  تسین و  وت  زا  ریغ  ییادخ  هک  ییاتکی  يادخ  یتسه  وت  هک  دنیامن  رارقا  هکنآ  ای  و 

هشبح و رزخ و  ناتسکرت و  مور و  دنه و  رد  روآرد  ارجا  هب  دنتسه  ناهج  ياجک  ره  رد  تنانمشد  هرابرد  ارم  تساوخرد  نیا  ایادخ 
هب يربخاب و  اهنآ  زا  وت  یلو  تسا  یفخم  ناشناشن  مان و  هک  ییاهنآ  كرتشم  ياـه  تلم  ریاـس  هملاـید و  هبلاقـس و  راـبگنز و  هبون و 

.يراد هطاحا  اهنآ  رب  شیوخ  تردق 

ندرک دراو  زا  اهنآ  رد  صقن  داجیا  هب  دـننکن و  ناناملـسم  ياهزرم  هب  يزارد  تسد  اـت  نک  لوغـشم  نیکرـشم  هب  ار  نیکرـشم  اـهلا 
.دنشاب هتشادن  ناملسم  مدرم  هیلع  یگنهامه  ات  زادنیب  اهنآ  نیب  هقرفت  راد و  ناشرذحرب  نیملسم  رب  صقن 

زا ار  ناشیاهمدـق  نک و  برطـضم  ییوج  هراچ  زا  ار  ناشراکفا  امرف و  یهت  تّوق  زا  ناشیاهندـب  یلاخ و  تینما  زا  ناـشیاهلد  ایادـخ 
یگدنبوک و اب  ار  تناگتـشرف  ردب  زور  دننامه  زادنا و  تشحو  هب  ناریلد  اب  گنج  زا  ار  اهنآ  نادرگ و  تسـس  ام  لاجر  اب  ندـیگنج 

.ینک داجیا  یگدنکارپ  ناشنیب  دوبان و  ار  ناشهوکش  عطق و  ار  نانآ  هشیر  ات  روآ  دورف  اهنآ  رس  رب  مامت  یتخسرس 

نآ رب  یپ  رد  یپ  رب و  ورف  ار  ناشیاهرهـش  نک و  هتخیمآ  نوگانوگ  ضارما  هب  ار  ناشیاه  یندروخ  زاس و  هدولآ  ابو  هب  ناشبآ  ایادخ 
هد و رارق  تسدرود  ياهرهش  رد  ار  ناشیاه  هقوذآ  نک و  بوکرـس  یلاسکـشخ  یطحق و  اب  ار  اهنآ  ناسرب و  يراتفرگ  الب و  اهرهش 

.امرف التبم  كاندرد  يرامیب  یمئاد و  یگنسرگ  هب  ار  اهنآ  راذگم و  ناشرایتخا  رد  ار  ناشیاههاگهانپ 

رد تبزح  یلعا و  هبترم  رد  تنید  دـنک  یم  شالت  هک  وت  بتکم  ناوریپ  زا  يدـهاجم  ره  ای  وت و  ّتلم  زا  يا  هدـنمزر  ره  اراگدرورپ 
ناسآ ار  شراک  ددرگ  رتلماک  تا  هرهب  تردق و  تیاهن 
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ِْهیَلَع ِْغبْسَأ  َو  َرْهّظلا ، َُهل ، ِْوقَتْسا  َو  َباَحْصَْألا ، َُهل  ّْریََخت  َو  ِحّْجنلِاب ، ُّهلََوت  َو  َْرمَْألا ، َُهل  ْئّیَه  َو  َرُْسْیلا ، ِهّقَلَف  یَفْوَْألا  َکّظَح  يَْوقَْألا َو  َُکبْزِح  َو 
َو ِهّیّنلا ، َنْسُح  َُهل  ُْرثْأ  .ِدـَلَْولا َو  ِلْهَْألا َو  َرْکِذ  ِهِْسنَأ  َو  ِهَشْحَْولا ، ّمَغ  ْنِم  ُهْرِجَأ  َو  ِقْوّشلا ، َهَراَرَح  ُْهنَع  ِفْطَأ  َو  ِطاَـشّنلِاب ، ُهْعّتَم  َو  ِهَقَفّنلا ، ِیف 

ُهْدّدَس َو  َنَنّسلا ، َرَیّسلا َو  ُهْمّلَع  َو  ِهَرْصّنلِاب ، ُهْدّیَأ  َو  َهّدّشلا ، ُْهقُزْرا  َو  َهَأْرُْجلا ، ُهْمِْهلَأ  َو  ِْنبُْجلا ، َنِم  ِهِفْعَأ  َو  َهَماَلّسلا ، ُْهبِحْصَأ  َو  ِهَِیفاَْعلِاب ، ُّهلََوت 
َكّوُدَـع َو ّفاَص  اَذِإَف  .ََکل  َکِیف َو  ُهَتَماَقِإ ، ُهَنْعَظ َو  ُهَرْکِذ َو  ُهَرِْکف َو  ْلَـعْجا  َو  ِهَعْمّـسلا ، َنِم  ُهْصّلَخ  َو  َءاَـیّرلا ، ُْهنَع  ْلِزْعا  َو  ِمْکُْحلا ، ِیف 

َدْعَبَف ِهَداَهّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق  َو  ِهَداَعّـسلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  ْنِإَف  ُْهنِم ، ْمُْهلُِدت  َال  َو  ْمُْهنِم ، َُهل  ْلِدَأ  َو  ِِهْبلَق ، ِیف  ْمُهَنْأَش  ْرّغَـص  َو  ِِهْنیَع ، ِیف  ْمُْهّللَقَف  ُهّوُدَع 
ّمُهّللا َو .َنیِِربْدُم  َكّوُدَع  َّیلَُوی  ْنَأ  َدَْعب  َو  َنیِِملْـسُْملا ، ُفاَرْطَأ  َنَمَْأت  ْنَأ  َدَْعب  َو  ُرْـسَْألا ، ُمِِهب  َدَهْجَی  ْنَأ  َدَْعب  َو  ِْلتَْقلِاب ، َكّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ 
، ٍداَهِج یَلَع  ُهَذَحَش  ْوَأ  ٍداَتِِعب ، ُهّدَمَأ  ْوَأ  ِِهلاَم ، ْنِم  ٍهَِفئاَِطب  ُهَناَعَأ  ْوَأ  ِِهتَْبیَغ ، ِیف  ِهیِِفلاَخ  َدّهَعَت  ْوَأ  ِهِراَد ، ِیف  ًاِطباَُرم  ْوَأ  ًایِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْسُم  اَمّیَأ 

ًاـضَوِع ِِهْلِعف  ْنِم  ُهْضّوَـع  َو  ٍلـْثِِمب ، اًْـلثِم  ٍنْزَوـِب َو  ًاـنْزَو  ِهِرْجَأ  َلـْثِم  َُهل  ْرِجآ  َف  ًهَمْرُح ، ِِهئاَرَو  ْنِم  َُهل  یَعَر  ْوَأ  ًهَوـْعَد ، ِهِـهْجَو  ِیف  ُهَـعَْبتَأ  ْوَأ 
ِِهب ُلّجَعَتَی  ًارِضاَح 
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ار شا  هریج  ددرگ و  يوق  شتـشپ  اهنادـب  هک  نک  باـختنا  شیارب  یناراـی  روآ و  ناـغمرا  هب  شیارب  ار  يزوریپ  اـّیهم و  ار  شروما  و 
نز و دای  هد و  شهانپ  ییاهنت  مغ  زا  ناـشن و  ورف  وا  رد  ار  ناتـسود  قوش  ترارح  زاـس و  شدـنم  هرهب  طاـشن  يداـش و  زا  ناوارف و 

.رب نوریب  شلد  زا  ار  دنزرف 

ار وا  نادرگ و  شهارمه  ار  یتمالـس  شاب و  شتیفاع  یتسردنت و  ّیلوتم  نک و  ییامنهار  بوخ  تین  هزیگنا و  هب  ار  تا  هدنمزر  اهلا 
نک کمک  دوخ  يرای  اب  ار  وا  امرف و  شبیصن  ار  تردق  تدش و  نک و  ماهلا  شلد  هب  ار  تماهش  تأرج و  راد و  فاعم  ندیسرت  زا 

يارب ار  وا  رادرب و  وا  زا  ار  رهاظت  يراکایر و  امرف و  شراکتسرد  یعرش  ماکحا  يارجا  رد  زومایب و  وا  هب  ار  ندیگنج  شور  هار و  و 
نطو رد  ندرک و  رفـس  شرکذ و  رکف و  ات  هد  قیفوت  ودـب  رادـب و  رذـحرب  دـنک  يراـک  مدرم  يارب  هکنیا  زا  اـمرف و  صلاـخ  تدوخ 

.دشاب وت  يارب  وت و  هار  رد  طقف  شندنام 

هدنمزر زاس ، کچوک  شلد  رد  ار  ناشماقم  هدب و  هولج  مک  شربارب  رد  ار  نمشد  دش  وربور  شدوخ  نمشد  وت و  نمـشد  اب  هاگره 
دریگب و ریسا  اهنآ  زا  دروآرد و  ياپ  زا  ار  تنمشد  هکنآ  زا  سپ  هتبلا  امرفم  زوریپ  تا  هدنمزر  رب  ار  اهنآ  نک و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  تا 

.تسا هدیدرگ  نمشد  رارف  ثعاب  هدرک و  رارقرب  تینما  نیملسم  ياهزرم  رد  هکنآ  زا  دعب  دنک و  جلف  ار  ناشیا 

اهنآ هداوناخ  زا  دـهد و  یم  ماجنا  ار  ناگدـنمزر  هناخراک  دوش و  یم  ناگدـنمزر  نیـشناج  ههبج  تشپ  رد  هک  یناملـسم  ره  اهلاراب 
ادـخ هار  رد  داهج  هب  ار  اهنآ  دزاس و  یم  هدامآ  ار  ناگدـنمزر  یگنج  لیاسو  ای  دـیامن و  یم  یلام  کمک  ای  دـنک و  یم  يرادـهگن 

هزادنا نامه  هب  دنک  یم  ظفح  ار  شیوربآ  هدنمزر  رـس  تشپ  رد  دوش و  یم  لوغـشم  اهنآ  ییوگاعد  هب  لقادح  ای  دیامن و  یم  راداو 
.هد شاداپ  زین  يو  هب  یهد  یم  شاداپ  دزم و  ناگدنمزر  هب  هک 
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اَمّیَأ ّمُهّللا َو  .َِکتَماَرَک  ْنِم  َُهل  َتْدَدـْعَأ  َو  َِکلْـضَف ، ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ  اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَـم  َروُرُـس  َمّدَـق َو  اَـم  َعْفَن 
ُهَرّخَأ ْوَأ  ٌهَقاَف ، ِِهب  ْتَأَْطبَأ  ْوَأ  ٌفْعَض ، ِِهب  َدَعَقَف  ٍداَهِِجب  ّمَه  ْوَأ  ًاوْزَغ ، يَوَنَف  ْمِْهیَلَع  ِكْرّشلا  ِلْهَأ  ُبّزََحت  ُهَنَزْحَأ  َو  ِماَلْسِْإلا ، ُْرمَأ  ُهّمَهَأ  ٍِملْـسُم 

ِءاَدَهّـشلا َو ِماَِظن  ِیف  ُْهلَعْجا  َو  َنیِدِهاَجُْملا ، َباََوث  َُهل  ْبِجْوَأ  َو  َنیِدـِباَْعلا ، ِیف  ُهَمْـسا  ُِبتْکاَف  ٌِعناَم  ِِهتَداَرِإ  َنوُد  َُهل  َضَرَع  ْوَأ  ٌثِداَح ، ُْهنَع 
یِهَْتنَی َال  ًهاَلَص  ِتاّیِّحتلا ، َقْوَف  ًهَفِرْشُم  ِتاَوَلّصلا ، یَلَع  ًهَِیلاَع  ًهاَلَص  ٍدّمَُحم ، ِلآ  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدّمَُحم  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َنیِِحلاّصلا 

اَِمل ُلاّعَْفلا  ُدیِعُْملا  ُئِدـْبُْملا  ُدـیِمَْحلا  ُناّنَْملا  َّکنِإ  َِکئاَِیلْوَأ ، ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  َِکتاَوَلَـص  ْنِم  یَـضَم  اَم  ّمَتَأَک  اَهُدَدَـع  ُعِطَْقنَی  َال  َو  اَهُدَـمَأ ،
.ُدیُِرت
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ات دـنیبب  هدروآ  اجب  هک  يراک  يداش  هداد و  ماجنا  هچنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  راک  هجیتن  ات  امرف  اطع  ایند  نیمه  رد  ار  شراـک  ضوع  و 
.ددرگ لیان  يا  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  تمرک  لضف و  زا  ترخآ  رد  هچنآ  هب  دسر و  نایاپ  هب  شرمع  هک  نامز  نآ 

دراد دربن  رد  تکرش  هب  میمصت  دنک و  یم  شنارگن  رفک  لها  زاس  تخاس و  تسا و  مهم  شیارب  مالسا  رما  هک  یناملـسم  ره  اهلاراب 
يارب ار  وا  يا  هثداح  ای  دـنک و  یم  گنرد  هب  راداو  ار  وا  يرادـن  رقف و  ای  دـنام و  یم  زاب  گنج  زا  ینامـسج  فعـض  رطاخ  هب  یلو 

هرمز رد  ار  شمان  دوش ، یم  شا  هدارا  عنام  دتفا و  یم  شیارب  یقافتا  شا  هتساوخ  فالخرب  ای  دزادنا و  یم  بقع  گنج  رد  تکرش 
.هد رارق  نیحلاص  ءادهش و  فص  رد  ار  وا  نک و  اطع  يو  هب  ار  تهار  رد  نیدهاجم  شاداپ  امرف و  تبث  ناگدننک  تدابع 

اهندوتـس همه  زا  رتالاب  اهدورد و  همه  زا  رترب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  ترـضح  تلوسر  تا و  هدنب  رب  ایادـخ 
هک اریز  يا  هداتسرف  هتشذگ  رد  تیایلوا  زا  یکی  رب  هک  ییاهدورد  دننام  ددرگن  عطق  شا  هرامـش  هتـشادن و  نایاپ  هک  يدورد  .دشاب 

.دروآ یهاوخ  اجب  ینک  هدارا  ار  هچره  يا و  هدننک  هدنز  هدنروآ و  دوجو  هب  هدوتس و  هدنشخب و  رایسب  وت 
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ّلَج ّزَع َو  ِهّللا  یَلِإ  ًاعّزَفَتُم  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 28)

َْمل ْنّمَع  ِیَتلَأْسَم  ُْتبَلَق  .َكِدـْفِر َو  َیلِإ  ُجاَتْحَی  ْنّمَع  یِهْجَو  ُْتفَرَـص  َو  َْکیَلَع ، یّلُِکب  ُْتلَْبقَأ  َو  َکـَْیلِإ ، یِعاَـطِْقنِاب  ُتْصَلْخَأ  ّینِإ  ّمُهّللا 
ٍساَنُأ ْنِم  یَِهلِإ -! اَی   - ُْتیَأَر ْدَق  ْمَکَف  .ِِهْلقَع  ْنِم  ٌهّلَـض  ِِهیْأَر َو  ْنِم  ٌهَفَـس  ِجاَتْحُْملا  َیلِإ  ِجاَتْحُْملا  َبَلَط  ّنَأ  ُْتیَأَر  َِکلْـضَف َو  ْنَع  ِنْغَتْـسَی 

، ُهُراَِبتْعا ُهَقّفَو  ٌمِزاَح  ْمِِهلاَْثمَأ  ِهَنَیاَعُِمب  ّحَصَف  اوُعَّـضتاَف ، َعاَِفتْرِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَْتفاَف ، َكاَوِس  ْنِم  َهَوّْرثلا  اُوماَر  َو  اّولَذَـف ، َكِْریَِغب  ّزِْعلا  اُوبَلَط 
َْتنَأ ِیتَجاَح ، ِّیلَو  ِْهَیلِإ  ٍبُولْطَم  ّلُک  َنوُد  َو  ِیَتلَأْسَم ، ُعِضْوَم  ٍلُوئْـسَم  ّلُک  َنوُد  َيَالْوَم  اَـی  َْتنَأَـف  ُهُراَِـیتْخا ، ِِهباَوَص  ِقیِرَط  َیلِإ  ُهَدَـشْرَأ  َو 

ِیئاَِدن َكاّیِإ  ُهُمِْظنَی َو  َال  َو  ِیئاَعُد ، ِیف  َکَعَم  ٌدَحَأ  ُقِفّتَی  َال  َو  ِیئاَجَر ، ِیف  ٌدَحَأ  َکُکَرْشَی  َال  ِیتَوْعَِدب ، ٍّوُعْدَم  ّلُک  َْلبَق  ُصوُصْخَْملا 

ُهِّیناَدْحَو یَِهلِإ - اَی   - ََکل
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28

راگدرورپ رب  لاکتا  قلخ و  زا  ندیرب 

جاتحم وت  هب  هکنآ  زا  ما و  هدروآ  ور  وت  هب  مدوجو  همه  اب  ما و  هدرک  صلاـخ  ار  دوخ  وت  رب  لاـکتا  قلخ و  زا  ندـیرب  اـب  اراـگدرورپ 
زا تجاح  تساوخرد  هک  مدید  ما و  هدـینادرگرب  تسین  زاین  یب  تناسحا  زا  هک  یـسک  زا  ار  متـساوخرد  منک و  یمن  شهاوخ  تسا 

.تسا یگناوید  تهافس و  تسا  جاتحم  دوخ  هک  یسک 

دندرک و ایند  لام  تورث و  هبلاطم  وت  ریغ  زا  دندش و  لیلذ  دـندومن و  تساوخرد  وت  ریغ  زا  هک  مدـید  ار  ییاه  ناسنا  هچ  نم  يادـخ 
ياه ناسنا  یـشیدنارود  دارفا  عون  نیا  هدهاشم  اب  نیاربانب  .دندش  عیاض  دندومن و  ار  یقرت  نتفر و  الاب  بلط  وت  ریغ  زا  دـندش و  ریقف 

.درک دهاوخ  يربهر  تسرد  هار  هب  ار  وا  راگدرورپ  رب  لاکتا  یشیدنارود و  نیا  تسا و  يا  هدیدنسپ  حیحص و  راک  هاگآ 

زا هکره  هن  یتسه و  مشهاوخ  هدننکاور  وت  دوش و  یم  لاوئس  وا  زا  هکره  هن  نم و  تالکشم  يوگ  خساپ  ییوت  اهنت  نم  يالوم  سپ 
.دوش یم  تساوخرد  وا 

رد درادـن و  یمهـس  وت  هب  مدـیما  رد  سکچیه  يا و  هدـش  هداد  صاـصتخا  نم  ءاـعد  هب  دوش  یم  هدـناوخ  هکره  زا  شیپ  وـت  ایادـخ 
.دهد یمن  رارق  ناسکی  وت  اب  ار  یسک  میاعد  ددرگ و  یمن  ربارب  وت  اب  مندناوخ 
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، ِهِْرمَأ یَلَع  ٌبُوْلغَم  ِهِرُمُع ، ِیف  ٌموُحْرَم  َكاَوِس  ْنَم  .ِهَْعفّرلا َو  ُّولُْعلا َو  ُهَجَرَد  َو  ِهّوُْقلا ، ِلْوَْحلا َو  ُهَلیِـضَف  َو  ِدَمّـصلا ، ِهَرْدُْقلا  ُهَکَلَم  َو  ِدَدَْعلا ،
َکَناَْحبُسَف ِداَْدنَْألا ، ِلاَْثمَْألا َو  ِنَع  َتّْربَکَت  َو  ِداَدْضَْألا ، ِهاَبْشَْألا َو  ِنَع  َْتَیلاَعَتَف  تاَفّصلا ، ِیف  ٌلّقَنَتُم  ِتَالاَْحلا ، ُِفلَتُْخم  ِِهنْأَش ، یَلَع  ٌروُهْقَم 

.َْتنَأ ّالِإ  ََهلِإ  َال 
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يدنلب و هجرد  هّوق و  لوح و  تلیـضف  تسوت و  نآ  زا  ینادمـص  تردق  تفـص  تسوت و  صوصخم  ییاتکی  کی و  ددع  ادـنوادخ 
.دشاب یم  وت  يارب  يرترب 

زا توافتم و  شتالاح  تسا ، روهقم  بولغم و  تسه  هک  یعـضو  رد  تسا و  تمحر  دـنمزاین  شرمع  یماـمت  رد  وت  زا  ریغ  هکره  و 
.تسا لاقتنا  لاح  رد  تافص  تهج 

تسین وت و  یهّزنم  سپ  ددرگ  تدننام  اتمه و  یسک  هک  ینآ  زا  رتگرزب  وت  یشاب و  هتـشاد  دادضا  ای  اه و  هیبش  هک  ینآ  زا  رترب  وت  و 
.وت زا  ریغ  ییادخ 
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ُقْزّرلا ِهْیَلَع  َرّتُق  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 29)

ِیف اَِنلاَمآ  اَنْعِمَط ِب  َو  َنِیقوُزْرَْملا ، ِْدنِع  ْنِم  َکَقاَزْرَأ  اَنْسَمَْتلا  یّتَح  ِلَمَْألا  ِلوُِطب  اَِنلاَجآ  ِیف  َو  ّنّظلا ، ِءوُِسب  اَِنقاَزْرَأ  ِیف  اَنَْتیَلَْتبا  َّکنِإ  ّمُهّللا 
.َنیِرّمَعُْملا ِراَمْعَأ 

ْلَعْجا َو  ِبَصّنلا ، ِهّدِش  ْنِم  اَِهب  اَنیِفُْعت  ًهَِصلاَخ  ًهَِقث  اَنْمِْهلَأ  َو  ِبَلّطلا ، ِهَنُوئَم  ْنِم  ِِهب  اَنیِفْکَت  ًاقِداَص  ًانیِقَی  اََنل  ْبَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف 
ًامْـسَح َو  ِِهب ، َْتلّفَکَت  يِذـّلا  ِقْزّرلاـِب  اَـنِماَِمتْهِال  ًاـعِطاَق  َکـِباَتِک ، ِیف  َکِمَـسَق  ْنِم  ُهَتْعَْبتَأ  َو  َکـِیْحَو ، ِیف  َِکتَدِـع  ْنِم  ِهـِب  َتْحّرَـص  اَـم 

اَم ْمُُکقْزِر َو  ِءاَمّـسلا  ِیف  َو  « » یَفْوَْألا َّربَْألا  َکُمَـسَق  َتْمَْـسقَأ َو  َو  ُقَدْـصَْألا ، ّقَْحلا  َکـُلْوَق  َْتلُقَف َو  َُهل ، َهَیاَـفِْکلا  َْتنِمَـض  اَِـمب  ِلاَِغتْـشِاِلل 
«. َنوُقِْطنَت ْمُّکنَأ  اَم  َْلثِم    ٌ ّقََحل ُّهنِإ  ِضْرَْألا  ِءاَمّسلا َو  ّبَر  َوَف  : » َْتُلق ُّمث  َنوُدَعُوت ،»
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29

دشاب یم  فیعض  ترضح  يداصتقا  عضو  هک  یعقوم  رد 

هک اجنآ  ات  يدرک  ناحتما  ینالوط  يوزرآ  هب  نامرمع  نارود  رد  نظءوس و  هب  شیوخ  يداصتقا  لئاسم  دروم  رد  ار  ام  وت  ادـنوادخ 
عمط دندرک  زارد  رمع  هک  ییاهنآ  هب  ینالوط  ياهوزرآ  نیمه  رطاخ  هب  میتفرگ و  کمک  اهنآ  زا  میتفر و  تناراوخ  يزور  غارـس  هب 

.میدومن

دامتعا ام  هب  ینک و  تیافک  ار  ام  بلط  یتخس  زا  نآ  هلیسو  هب  ات  امرف  اطع  یتسرد  نیقی  ام  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ 
.يراد نامهاگن  بلط  جنر  زا  نآ  هطساو  هب  ات  امرف  تیانع  یصلاخ 

ار ام  يزور  عطق  روط  هب  يا و  هدرک  داـی  مسق  شلاـبند  هب  شیوخ  باـتک  رد  يا و  هداد  هدـعو  تا  یحو  طـسوت  هب  ار  هچنآ  ایادـخ 
يا و هتفگ  و  امرف ، ررقم  نامیارب  يا  هتـشاداو  لاغتـشا  راـک و  هب  ناـمیزور  تلاـفک  رد  تنامـض  نیمه  اـب  ار  اـم  يا و  هدومن  لّـفکت 

يزور يا : هدومرف  و   » تسا رت  هدـننکافو  رتوکین و  یمـسق  ره  زا  تمـسق  يا و  هدروخ  مسق  تسا و  راتفگ  نیرتسار  قح و  تراتفگ 
تسا قح  هدعو  نآ  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  مسق  يا : هدومرف  سپس  .تسا » نامـسآ  رد  هدش  هداد  هدعو  نادب  هچنآ  امش و 

.دییوگ یم  نخس  امش  هکنآ  دننامه 
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ِنْیّدلا ِءاَضَق  یَلَع  ِهَنوُعَمْلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 30)

ِِهتَسَراَمُِمب ُلوُطَی  َو  يِرِْکف ، َُهل  ُبّعَشَتَی  َو  ِینْهِذ ، ِهِیف  ُراَحَی  َو  یِهْجَو ، ِِهب  ُِقلُْخت  ٍْنیَد  ْنِم  َهَِیفاَْعلا  َِیل  ْبَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
، َِکب ُریِجَتْسَأ  َو  ُْهنِم ، ِینْذِعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِهِرَهَس ، ِْنیّدلا َو  ِلْغُش  َو  ِهِرِْکف ، ِْنیّدلا َو  ّمَه  ْنِم  ّبَر ، اَی  َِکب ، ُذوُعَأ  .ِیْلغُش َو 

ّلَـص ّمُهّللا  .ٍلِصاَو  ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِهاَفَْولا ، َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  َو  ِهاَیَْحلا ، ِیف  ِِهّتلِذ  ْنِم  ّبَر ، اَی 
ِنَع َکِفُْطِلب  ِینِْـضْبقا  َو  ِریِدْقّتلا ، َنْسُح  ِینْمّلَع  َو  ِداَِصْتقِالا ، ِلْذَْبلِاب َو  ِیْنمّوَق  َو  ِداَیِدْزِالا ، ِفَرّـسلا َو  ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 
َیلِإ ًایّدََأت  ْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْـحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یّنَع  ِوْزا  َو  ِیقاَْـفنِإ ، ِّرْبلا  ِباَْوبَأ  ِیف  ْهّجَو  َو  ِیقاَزْرَأ ، ِلاَـلَْحلا  ِباَبْـسَأ  ْنِم  ِرْجَأ  َو  ِریِذـْبّتلا ،

.ًاناَیْغُط ُْهنِم  ُبّقَعَتَأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب 
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30

ضرق تخادرپ  يارب  نتساوخ  کمک 

ار مرکف  دراد و  لوغشم  ار  منهذ  دوش و  ما  يزیروربآ  ببس  هک  یـضرق  رابریز  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ 
.شخب ییاهر  دزاس  ینالوط  ارم  یشیدنا  هراچ  دنک و  ناشیرپ 

لآ دـمحم و  رب  سپ  دراد  هارمه  هک  یباوخ  یب  ضرق و  راک  زا  نآ و  هرابرد  ندرک  رکف  ضرق و  هودـنا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ 
نآ تاعبت  زا  یگدنز و  رد  ضرق  ینوبز  تلذ و  زا  مراگدرورپ  يا  میوج  یم  ددـم  وت  زا  هد و  مهانپ  ضرق  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا 

.امرف رادروخرب  سرتسد  رد  فافک و  هزادنا  هب  ای  ناوارف  يزور  هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  گرم  زا  سپ 

هب .زاس و  ممواقم  داصتقا  تیاعر  شـشخب و  لذـب و  هب  رادزاب و  يور  هدایز  فارـسا و  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اهلا 
لالح قیرط  زا  ار  ما  يزور  راد و  رذحرب  لام  فرـص  رد  يور  هدایز  زا  ارم  تفطل  هب  زومایب و  ار  ملاس  داصتقا  هد و  شاعم  لقع  نم 

منک و نایغط  موش و  رورغم  هک  دوش  ثعاب  هک  یتورث  نآ  دـشاب و  ریخ  هار  رد  مندرک  جرخ  قافنا و  ات  هد  مقیفوت  زادـنا و  نایرج  هب 
.ریگب نم  زا  مهد  رارق  شیوخ  متس  دروم  ار  نارگید 
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ِیف ِیل  ُهْرَخْذاَـف  ِهَِیناَْـفلا  اَْینّدـلا  ِعاَـتَم  ْنِم  یّنَع  َتـْیَوَز  اَـم  َو  ِْربّـصلا ، ِنْـسُِحب  ْمِِهتَبْحُـص  یَلَع  یّنِعَأ  َو  ِءاَرَقُْفلا ، َهَبْحُـص  َّیلِإ  ْبـّبَح  ّمُـهّللا 
َیلِإ ًهَعیِرَذ  َکـِبُْرق َو  َیلِإ  ًهَلْـصُو  َكِراَوِج َو  َیلِإ  ًهَْغُلب  اَـهِعاَتَم  ْنِم  ِیل  َْتلّجَع  َو  اَـهِماَطُح ، ْنِم  ِینَْتلّوَخ  اَـم  ْلَـعْجا  َو  ِهَِیقاَْـبلا ، َکـِِنئاَزَخ 

.ُمیِرَْکلا ُداَوَْجلا  َْتنَأ  َو  ِمیِظَْعلا ، ِلْضَْفلا  وُذ  َّکنِإ  َِکتّنَج ،

184 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


دوبان شزرا و  یب  عاتم  زا  هچنآ  امرف و  اطع  نم  هب  وکین  ربص  ریسم  نیا  رد  زادنا و  ملد  رد  ار  ءارقف  اب  یتبحـص  مه  هقالع  اراگدرورپ 
لام زا  هچنآ  يا و  هدرک  تیانع  نم  هب  ایند  ییاراد  زا  هچنآ  امن و  هریخذ  میارب  ترخآ  ناهج  يارب  ار  اهنآ  یتفرگ  نم  زا  ایند  یندـش 

وت هک  اریز  هد  رارق  تتـشهب  يوـس  هب  یهار  تبرق و  هب  نتـسویپ  تـتمحر و  راوـج  هـب  ندیـسر  هلیـسو  يا  هتخادـنا  شیپ  مـیارب  اـیند 
.میرک داوج و  ییوت  یتسه و  یگرزب  مرک  لضف و  بحاص 
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اَهِبَلَط ِهَبْوّتلا َو  ِرْکِذ  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 31)

یَهَْتنُم َوُه  ْنَم  اَی  َو  َنِینِـسْحُْملا ، ُرْجَأ  ِْهیََدل  ُعیِـضَی  َال  ْنَم  اَی  َو  َنیِجاّرلا ، ُءاَجَر  ُهُزِواَُجی  َال  ْنَم  اَی  َو  َنیِفِـصاَْولا ، ُْتعَن  ُهُفِـصَی  َال  ْنَم  اَی  ّمُهّللا 
ِْهیَلَع َذَوْحَتْـسا  َو  اَیاَطَْخلا ، ُهّمِزَأ  ُْهتَداَق  َو  ِبُونّذـلا ، يِدـْیَأ  ُْهَتلَواَدـَت  ْنَم  ُماَقَم  اَذَـه  َنیِقّتُْملا ، ِهَیْـشَخ  ُهَیاَـغ  َوُه  ْنَم  اَـی  َو  َنیِدـِباَْعلا ، ِفْوَخ 
ِْهَیلِإ َِکناَسْحِإ  َلْضَف  ِرِْکنُْملاَک  ْوَأ  ِْهیَلَع ، َِکتَرْدـُِقب  ِلِهاَْجلاَک  ًاریِْرغَت ، ُْهنَع  َْتیَهَن  اَم  یَطاَـعَت  َو  ًاـطیِْرفَت ، ِِهب  َتْرَمَأ  اّـمَع  َرّـصَقَف  ُناَْطیّـشلا ،
َرِیبَک يَأَرَف  ُّهبَر ، ِِهب  ََفلاَـخ  اَـمِیف  َرّکَف  َو  ُهَسْفَن ، ِِهب  َمَلَظ  اَـم  یَـصْحَأ  یَمَْعلا ، ُِبئاَحَـس  ُْهنَع  ْتَعّـشَقَت  َو  يَدُْـهلا ، ُرََـصب  َُهل  َحَـتَْفنا  اَذِإ  یّتَح 

َو ًانیِقَی ، ِهِعَمَِطب  َکّمَأَف  َِکب ، ًهَِقث  َْکَیلِإ  ُهَتَبْغَر  َهّجَو  َو  َْکنِم ، ًاِییْحَتْسُم  ََکل ، اًلّمَُؤم  َكَوَْحن  َلَْبقَأَف  اًلِیلَج ، ِِهتََفلاَُخم  َلِیلَج  ًارِیبَک َو  ِِهناَیْصِع 
اَلَخ ْدَق  ًاصاَلْخِإ ، ِِهفْوَِخب  َكَدَصَق 
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31

هبوت قیفوت  تساوخرد 

هک یسک  يا  دنک و  یمن  زواجت  وا  زا  ناراودیما  دیما  هکنآ  يا  دنتسین و  تفصو  هب  رداق  تناگدننک  فیصوت  هک  یـسک  يا  ایادخ ،
یم تیشخ  فوخ و  رد  وا  زا  يوقت  لها  دنراد و  میب  وا  زا  تدابع  لها  هکنآ  يا  ددرگ و  یمن  عیاض  ناراکوکین  رجا  شرـضحم  رد 

.دنشاب

ناطیش دنا و  هدناشک  اجنیدب  ار  يو  اهاطخ  هدومن و  زاب  تیوس  هب  ار  شراکهنگ  ياه  تسد  هک  هداتسیا  یـسک  تهاگرد  رد  اهلاراب 
دنناـمه .هداد  ماـجنا  رورغ  يور  زا  يا  هدرک  یهن  هچنآ  هدرک و  يراـگنا  لهـس  يا  هداد  ناـمرف  هچنآ  هب  تبـسن  هدوـمن و  هبلغ  وا  رب 
هدوشگ شیارب  تیاده  هدید  هک  اجنآ  ات  هدوب  وا  هب  تناسحا  لضف و  رکنم  هک  یـسک  لثم  ای  هدوب و  نادان  تا  ییاناوت  هب  هک  یـسک 

تفلاخم شیوخ  يادخ  اب  هچنآ  هب  هدومن و  مادقا  شیوخ  سفن  رب  ملظ  شرامش  هب  هتفر و  رانک  شلباقم  زا  یلدروک  ياهربا  هدش و 
یلاح رد  هدروآ  يور  وت  هب  يدـیما  هب  .تسا  هدـید  میظع  ار  شمیظع  تفلاخم  گرزب و  ار  شگرزب  هاـنگ  هتفر و  ورف  رکف  هب  هدرک 
يور زا  هدومن و  وت  هب  عـمط  مکحم  يرواـب  اـب  هتـشگ و  لـیامتم  تیوـس  هب  وـت  هب  ناـنیمطا  رطاـخ  هب  تسا و  هدنمرـش  تیور  زا  هک 

.هدرک وت  دصق  شسرت  اب  صالخا 
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َیلِإ ُهَرََـصب  َضّمَغ  َو  ًاعّرَـضَتُم ، َْکیَدَـی  َْنَیب  َلَـثَمَف  َكاَوِـس ، ُْهنِم  ٍروُذْـحَم  ّلُـک  ْنِم  ُهُعْوَر  َخَْرفَأ  َو  َكِْریَغ ، ِهِیف  ٍعوُـمْطَم  ّلُـک  ْنِم  ُهُعَمَط 
اََهل یَصْحَأ  َْتنَأ  اَم  ِِهبُونُذ  ْنِم  َدّدَع  َو  ًاعوُضُخ ، ُْهنِم  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم  ِهّرِـس  ْنِم  َکَّثبَأ  َو  اًّللَذَتُم ، َِکتّزِِعل  ُهَسْأَر  َأَطْأَط  َو  ًاعّـشَخَتُم ، ِضْرَْألا 

َو ْتَبَهَذَـف ، اَُهتاّذـَل  ْتََربْدَأ  ٍبُونُذ  ْنِم  َکِمْکُح ، ِیف  ُهَحَـضَف  اَم  ِحـِیبَق  َو  َکِْـملِع ، ِیف  ِِهب  َعَقَو  اَـم  ِمیِظَع  ْنِم  َکـِب  َثاَغَتْـسا  َو  ًاـعوُشُخ ،
ُمیِرَْکلا ّبّرلا  َّکنَِأل  ُهَتْمِحَر ، ُْهنَع َو  َتْوَفَع  ْنِإ  َكَْوفَع  ُمِظْعَتْـسَی  َال  َو  ُهَْتبَقاَع ، ْنِإ  ََکلْدَـع  یَِهلِإ - اَی   - ُرِْکُنی اـَل  ْتَمِزَلَف ، اَُـهتاَِعبَت  ْتَماَـقَأ 

اَمِیف َكَدـْعَو  ًازّجَنَتُم  ِءاَعّدـلا ، َنِم  ِِهب  َتْرَمَأ  اَمِیف  َكِْرمَِأل  ًاعیِطُم  َُکْتئِج  ْدَـق  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ّمُهّللا  .ِمیِظَْعلا  ِْبنّذـلا  ُناَْرفُغ  ُهُمَظاَـعَتَی  اـَل  يِذـّلا 
َو يِراَْرقِِإب ، َُکتیَِقل  اَمَک  َِکتَرِفْغَِمب  ِینَْقلا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  ْمَُکل .» ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  : » ُلوُقَت ْذِإ  َِهباَجِْإلا ، َنِم  ِِهب  َتْدَعَو 

َِکتَعاَط ِیف  ّْتبَث  ّمُهّللا َو  .یّنِم  ِماَِقْتنِالا  ِنَع  ِینَْتّینََأت  اَمَک  َكِْرتِِسب  ِینُْرتْسا  َو  یِـسْفَن ، ََکل  ُْتعَـضَو  اَـمَک  ِبُونّذـلا  ِعِراَـصَم  ْنَع  ِینْعَفْرا 
َکِّیبَن ِهِّلم  َکـِتِّلم َو  یَلَع  ِینّفََوت  َو  یّنَع ، اَـیاَطَْخلا  َسَنَد  ِِهب  ُلِـسْغَت  اَِـمل  ِلاَـمْعَْألا  َنِم  ِینْقّفَو  َو  ِیتَریَِـصب ، َکـِتَداَبِع  ِیف  ْمِکْحَأ  َو  ِیتـِّین ،

ِیف َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  ّینِإ  ّمُهّللا  .ِینَْتیّفََوت  اَذِإ  ُماَلّسلا - ِْهیَلَع   - ٍدّمَُحم
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.درادن وت  زا  سرت  زج  تسا  روآ  سرت  هچره  زا  تسا و  یلاخ  وت  ریغ  هب  تبسن  یعمط  ره  زا  وا  لد  هک  یلاح  رد 

ریز هب  رـس  هنالیلذ  هتخود و  نیمز  هب  مشچ  عوشخ  يور  زا  هداتـسیا و  تهاگرد  هب  يراز  هیرگ و  لاح  رد  راکهنگ  ناگدـنب  نیا  اهلا 
نـشور رتهب  تدزن  شدادعت  هک  شناهانگ  دادـعت  عوشخ  اب  هدومن و  راکـشآ  يرت  هاگآ  نادـب  هک  ار  شلد  زار  عوضخ  اب  هدـنکفا و 

هابت ار  وا  وت  ملع  رد  هک  یناهانگ  نامه  هدومن ، هناغتـسا  تهاـگرد  هب  هدـش  بکترم  هک  یگرزب  ناـهانگ  هب  تبـسن  هدرمـش و  تسا 
.هدنام یقاب  شیاه  يراتفرگ  تاعبت و  هتشذگ و  شتاذل  هک  یناهانگ  نامه  هتخاس و  اوسر  ار  وا  وت  نامرف  رد  هتخاس و 

وفع یتسرف  تمحر  وا  هب  يرذگرد و  يو  زا  رگا  دنک و  یمن  راکنا  ار  تلدع  یهد  رفیک  ار  تراکهنگ  هدنب  نیا  رگا  نم  يادخ  يا 
ترظن رد  گرزب  هاـنگ  شزرمآ  هک  یمیرک  راـگدرورپ  نآ  وـت  هکنآ  هچ  درامـش  یمن  گرزب  تا  هعـساو  تمحر  رطاـخ  هـب  ار  وـت 

.دنک یمن  هولج  گرزب 

هک یلاح  رد  ما  هدـمآ  تروضح  هب  يا  هدومرف  رما  نادـب  هک  اعد  صوصخرد  تناـمرف  تعاـطا  دـصق  هب  هک  منم  نیا  کـنیا  ایادـخ 
«. ار امش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم   » ییامرف یم  هک  اجنآ  ینک  افو  اعد  تباجتسا  هلئسم  رد  تا  هدعو  هب  مهاوخ  یم  هناعطاق 

هدروآ وت  هب  يور  دوخ  هانگ  هب  فارتعا  اب  نم  هک  روط  نامه  نادرگ  تتمحر  لومـشم  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
ماقتنا رد  هک  روط  نامه  ناشوپب  تتمحر  هدرپ  رد  ارم  ما و  هدرک  وت  لـیلذ  ار  دوخ  هک  هنوگ  ناـمه  رب  ـالاب  ناـهانگ  تلذ  زا  ارم  ما و 

.يدومن گنرد  نم  زا  نتفرگ 

هک هد  قیفوت  ییاهراک  هب  ارم  نادرگ و  راوتـسا  تا  یگدنب  رد  ار  ما  یهاگآ  تریـصب و  رادب و  تباث  تا  يربنامرف  رد  ار  متین  ایادخ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نیئآ  تدوخ و  نید  هب  گرم  ماگنه  رد  ینادرگ و  ما  هزیکاپ  ناهانگ  كرچ  زا  اهنآ  هلیسو  هب 

.يریگب ار  مناج  مّلس 
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ُهَـسْفَن ُثّدَُـحی  اـَل  ْنَم  ََهبَْوت  اَِـهثِداَوَح ، ِیتاـّلَز َو  ِِفلاَوَس  َو  اَـهِرِهاَوَظ ، ِیتاَئّیَـس َو  ِنِطاََوب  َو  اَهِِرئاَغَـص ، ِیبُونُذ َو  ِِرئاَـبَک  ْنِم  اَذَـه  یِماَـقَم 
ِنَع وُفْعَت  َو  َكِداَبِع ، ْنَع  ََهبّْوتلا  ُلَـبْقَت  َکـّنِإ  َکـِباَتِک : ِمَکُْحم  ِیف  یَِهلِإ - اَـی   - َْتُلق ْدَـق  َو  ٍهَئیِطَخ ، ِیف  َدوُعَی  ْنَأ  ُرِمُْـضی  اـَل  َو  ٍهَیِـصْعَِمب ،

ََکل َو  تْطَرَش ، اَمَک  َکَتّبَحَم  ِیل  ْبِجْوَأ  َو  َْتنِمَض ، اَمَک  ِیتاَئّیَـس  ْنَع  ُفْعا  َو  َتْدَعَو ، اَمَک  ِیَتبَْوت  ْلَْبقاَف  َنِیباّّوتلا ، ّبُِحت  َو  ِتاَئّیّـسلا ،
َّکنِإ ّمُهّللا  .َکیِـصاَعَم  َعیِمَج  َرُجْهَأ  ْنَأ  يِدْهَع  َو  َکِمُومْذَم ، ِیف  َعِجْرَأ  َال  ْنَأ  ِیناَمَـض  َو  َکِهوُرْکَم ، ِیف  َدوُعَأ  ّالَأ  یِطْرَـش  ّبَر - اَی  -

َو ّنُُهتیِسَن ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  َو  ّنُُهتْظِفَح ، ْدَق  ٌتاَِعبَت  ّیَلَع  ّمُهّللا َو  .َْتبَبْحَأ  اَم  َیلِإ  َِکتَرْدُِقب  ِیْنفِرْـصا  َو  َتِْملَع ، اَم  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْتلِمَع  اَِمب  ُمَلْعَأ 
ْنِم ِینْمِـصْعا  َو  اَهَْلِقث ، یّنَع  ْفّفَخ  َو  اَهَرْزِو ، یّنَع  ْطُطْحا  َو  اَهَلْهَأ ، اَْهنِم  ْضّوَعَف  یَْـسنَی ، َال  يِّذلا  َکِْملِع  َو  ُماَنَت ، َال  ِیّتلا  َِکْنیَِعب  ّنُهّلُک 

.اَهَْلثِم َفِراَقُأ  ْنَأ 

ٍهَمْـصِِعب ِیّنلََوت  َو  ٍهَِیفاَک ، ٍهّوُِقب  ِینّوَقَف  َِکتُّوق ، ْنَع  ّالِإ  اَیاَطَْخلا  ِنَع  ِیب  َكاَسِْمتْـسا  َال  َو  َِکتَمْـصِِعب ، اـّلِإ  َِهبّْوتلاـِب  ِیل  َءاَـفَو  اـَل  ُّهنِإ  ّمُهّللا َو 
َنوُکَأ ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  ّینِإَف  ِِهتَئیِطَخ ، ِِهْبنَذ َو  ِیف  ٌدـِئاَع  َو  ِِهَتبْوَِتل ، ٌخِـساَف  َكَدـْنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  ِیف  َوُه  َْکَیلِإ َو  َباَت  ٍدـْبَع  اَمّیَأ  ّمُهّللا  .ٍهَِعناَم 

ِهِذَه ِیَتبَْوت  ْلَعْجاَف  َِکلَذَک ،
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ياـه شزغل  زا  مکچوک و  ناـهانگ  گرزب و  ناـهانگ  زا  هبوت  میاـمن ، یم  هبوت  تیوـس  هب  متـسه  هک  یلاـح  نیا  رد  اراـگدرورپ  راـب 
هحفـص زا  شنهذ و  رکف و  زا  ار  یتیـصعم  چیه  هرطاخ  هک  يراک  هبوت  دننام  ملاح  هتـشذگ و  ياه  يراکتـشز  مراکـشآ و  یناهنپ و 

.ددرگرب شیاطخ  هب  هرابود  هک  دشیدنا  یمن  يا  هظحل  دنارذگ و  یمن  شلد 

يرذگ و یم  ناشناهانگ  زا  يریذپ و  یم  تناگدـنب  زا  ار  هبوت  هک  يا  هدومرف  دوخ  راوتـسا  مکحم و  باتک  رد  نم  يادـخ  يا  وت  و 
تنامض هک  هنوگ  نامه  نک  وفع  ارم  يا و  هداد  هدعو  هک  روط  نامه  ریذپب  ار  ما  هبوت  سپ  .يراد  یم  تسود  ار  موادم  ناراک  هبوت 

.نادرگ بجاو  نم  يارب  ار  دوخ  یتسود  تبحم و  يا  هدرک  طرش  هک  روط  نامه  يا و  هدرک 

مومذـم وت  دزن  هک  يراک  هب  هکنآ  نم  دّـهعت  مدرگنزاب و  نادـب  يدیدنـسپ  یمن  وت  هچنآ  هک  تسا  نیا  وت  اب  نم  طرـش  مراگدرورپ ،
.منیزگ يرود  ناهانگ  عیمج  زا  هکنیا  نم  نامیپ  میامنن و  عوجر  تسا 

يراد تسود  هـچنآ  هـب  ارم  تـیورین  هـب  شخبب و  یناد  یم  نـم  زا  هـچنآ  سپ  يرتاـناد ، ما  هداد  ماـجنا  نـم  هـچنآ  هـب  وـت  ادـنوادخ 
.نادرگزاب

مـشچ لباقم  اهنآ  همه  ما و  هدرک  شومارف  ار  یـضعب  مراد و  دای  ار  یـضعب  هک  تسا  ییاه  شزغل  یـصاعم و  راـب  نم  ندرگ  رب  اـهلا 
.دوش یمن  هدرپس  یشومارف  هب  تقو  چیه  هک  تسوت  ملع  دزن  رد  دور و  یمن  باوخ  هب  هاگ  چیه  هک  تسوت 

هب هکنیا  زا  ارم  نک و  کبـس  ار  مراب  رادرب و  نم  شود  زا  ار  اهنآ  ینیگنـس  هد و  ضوع  شنابحاص  هب  اه  يراتفرگ  نآ  ربارب  رد  سپ 
.نک ظفح  موش  هدولآ  کیدزن و  اه  يراتفرگ  نآ  لاثما 

ار هانگ  كرت  ییاناوت  تیورین  اب  زج  وت و  يرادـهگن  ظفح و  هب  رگم  منام  یمن  هبوت  هب  رادافو  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  اراگدرورپ 
.امرف ما  یتسرپرس  دوش  یم  هانگ  زا  عنام  ارم  هک  یظفح  اب  نادرگ و  دنمورین  یفاک  ییورین  هب  ارم  سپ  مرادن 

هب هرابود  تسا و  نکـش  هبوت  وا  هک  یناد  یم  تبیغ  ملع  ساسارب  وت  هک  یلاح  رد  هدمآ  تیوس  هب  هدرک و  هبوت  هک  يا  هدـنب  ره  اهلا 
.مشاب هنوگ  نیا  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  کنیا  ددرگ ، یم  زاب  شیوخ  هانگ 

191 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


َُکبِهْوَتْـسَأ َو  ِیلْهَج ، ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  ّینِإ  ّمُهّللا  .َیَِقب  اَمِیف  ِهَماَلّـسلا  َو  َفَلَـس ، اَم  ِوْحَِمل  ًهَبِجُوم  ًَهبَْوت  ٍَهبَْوت ، َیلِإ  اَهَدـَْعب  ُجاَتْحَأ  َال  ًَهبَْوت 
ََفلاَخ اَـم  ّلُـک  ْنِم  َکـَْیلِإ  ُبُوتَأ  ّینِإ  ّمُهّللا َو  .اًلّـضَفَت  َکـِتَِیفاَع  ِْرتِِسب  ِینُْرتْسا  َو  اـًلّوَطَت ، َکـِتَمْحَر  ِفَنَک  َیلِإ  ِینْمُمْـضاَف  ِیْلِعف ، َءوُس 

ْنِم اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ّلُک  اَِهب  ُمَلْـسَت  ًَهبَْوت  ِیناَِسل ، ِتاَیاَکِح  َو  ِیْنیَع ، ِتاَظََحل  َو  ِیْبلَق ، ِتاَرَطَخ  ْنِم  َِکتّبَحَم ، ْنَع  َلاَز  ْوَأ  َکـَتَداَرِإ ،
َو َِکتَیْـشَخ ، ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  َو  َْکیَدَـی ، َْنَیب  ِیتَدْـحَو  ْمَحْراَف  ّمُهّللا  .َِکتاَوَطَـس  ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَـتْعُْملا  ُفاَـخَی  اَـمِم  ُنَمْأـَت  َو  َکـِتاَِعبَت ،

ُْتعَفَـش ْنِإ  َو  ٌدَـحَأ ، یّنَع  ْقِْطنَی  َْمل  ّتَکَـس  ْنِإَف  َِکئاَنِِفب ، ِيْزِْخلا  َماَقَم  ِیبُونُذ  ّبَر ! اَـی  ِیْنتَماَـقَأ  ْدَـقَف  َکـِتَْبیَه ، ْنِم  ِیناَـکْرَأ  َباَرِطْـضا 
ِیئاَزَج ِینِزَْجت  َال  َو  َكِْوفَِعب ، ِیتاَئّیَـس  یَلَع  ْدُع  َو  َکَمَرَک ، َياَیاَطَخ  ِیف  ْعّفَـش  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِهَعاَفّـشلا  ِلْهَِأب  ُتْسَلَف 

ٌْدبَع َُهل  َضّرَعَت    ٍ ِّینَغ ْوَأ  ُهَمِحَرَف ، ٌلِیلَذ  ٌدـْبَع  ِْهَیلِإ  َعّرَـضَت  ٍزیِزَع  َلِْعف  ِیب  ْلَْعفا  َو  َكِْرتِِسب ، ِیْنّللَج  َو  ََکلْوَط ، ّیَلَع  ْطُْسبا  َو  َِکَتبوُقُع ، ْنِم 
یّنِمُْؤْیلَف َياَیاَطَخ  ِیْنتَلَجْوَأ  ْدَـق  َو  َُکلْـضَف ، ِیل  ْعَفْـشَْیلَف  َْکَیلِإ  ِیل  َعیِفَـش  َال  َو  َكّزِع ، ِینْرُفْخَْیلَف  َکـْنِم  ِیل  َریِفَخ  اـَل  ّمُهّللا  .ُهَشَعَنَف  ٌریِقَف 

ْنَع ِِهب  ُْتقَطَن  اَم  ّلُک  اَمَف  .َكُْوفَع 
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هیقب رد  ندنام  ملاس  هتـشذگ و  ناهانگ  وحم  ثعاب  هتـشادن و  رگید  يا  هبوت  هب  يزاین  نآ ، زا  سپ  هک  هد  رارق  يا  هبوت  ارم  هبوت  سپ 
.دنشاب مرمع  ياهزور 

تمرک فطل و  يور  زا  سپ  یـشخبب  ارم  يراتفردـب  هک  مدـنموزرآ  مهاوخ و  یم  ترذـعم  وت  زا  شیوخ  ینادان  هرابرد  اراگدرورپ 
.ناشوپب تتیفاع  ششوپ  اب  ارم  تا  يراوگرزب  لضف و  يور  زا  هد و  رارق  تتمحر  هانپ  رد  ارم 

یمـشچریز و ياه  هاگن  لد و  ياه  هشیدـنا  لیبق  زا  منک ، یم  هبوت  تهاـگرد  هب  ما  هدرک  لـمع  تا  هدارا  فـالخرب  هچنآ  زا  ایادـخ 
زا دـنامب و  ملاس  وت  ياه  تبوقع  زا  هناگادـج  روط  هب  محراوج  اضعا و  کی  کـی  نآ ، رثا  رب  هک  يا  هبوت  ما ، هدز  هک  ییاـه  فرح 

.دنشاب هدوسآ  دنساره  یم  نآ  زا  نارگدادیب  هک  تکاندرد  ياه  يریگتخس  اهرهق و 

يا اریز  نک  محر  نم  رب  تتبیه  زا  مندـب  ياضعا  هزرل  وت و  سرت  زا  مبلق  شپت  رب  تهاگـشیپ و  رد  ما  ییاـهنت  هب  کـنیا  اراـگدرورپ 
يوجتـسج هب  رگا  دنز و  یمن  فرح  ما  هرابرد  یـسک  موش  شوماخ  رگا  هدـناشک و  ینوبز  هب  تهاگرد  رد  ارم  مناهانگ  نم  يادـخ 

.متسین تعافش  راوازس  مزیخرب  یعیفش  هطساو و 

شخبب ار  مناهانگ  دوخ  تشذگ  وفع و  هلیسو  هب  نادرگ و  عیفش  میاه  شزغل  رد  ار  تمرک  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
شـشوپ هب  ارم  نارتسگب و  مرـس  رب  ار  تناسحا  رتچ  .امرفم و  متازاجم  تسوت  باذع  نآ  متـسه و  نآ  راوازـس  هک  یتازاجم  هب  ارم  و 

ار وا  دنمتردق  نآ  هاگنآ  هتفاتـش و  شهاگرد  هب  نانک  يراز  لیلذ  يا  هدنب  هک  يدنمتردق  صخـش  دننامه  نم  اب  و  ناشوپب ، شیوخ 
نآ هدروآ و  يور  يو  هب  ریقف  يا  هدـنب  هک  نک  دروخرب  يرگناوت  دـننامه  ای  اـمرف و  راـتفر  هداد  رارق  شیوخ  تمحر  فطل و  دروم 

.دیامن یم  عفر  ار  شزاین  هتشادرب و  كاخ  زا  ار  وا  رگناوت 

دیاـب وت  لـضف  سپ  تسین  یعیفـش  وت  يوس  هب  ارم  تسا و  نم  هاـگهانپ  تتّزع  نیارباـنب  تسین  یهاـنپ  وت  باذـع  زا  ارم  اراـگدرورپ 
.دهد مناما  دیاب  وت  وفع  سپ  هدیناسرت  ارم  مناهانگ  دوش و  معیفش 
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ََکل ُتْرَهْظَأ  اَم  اَْهیَلَع  ْنَم  َکُضْرَأ َو  اَهِیف َو  ْنَم  َكُؤاَمَس َو  َعَمْسَِتل  ْنَِکل  ِیْلِعف ، ِمیِمَذ  ْنِم  َقَبَس  اَِمل  ٍناَیِْـسن  َال  َو  يَِرثَأ ، ِءوُِسب  یّنِم  ٍلْهَج 
ِیَنلاَنَیَف ِیلاَح  ِءوُِسل  ّیَلَع  ُهّقّرلا  ُهُکِرْدـُت  ْوَأ  یِِفقْوَم ، ِءوُِسل  ِینُمَحْرَی  َِکتَمْحَِرب  ْمُهَـضَْعب  ّلَعَلَف  َِهبّْوتلا ، َنِم  ِهِیف  َْکَیلِإ  ُتْأََـجل  َو  ِمَدـّنلا ، َنِم 

.َكاَضِِرب ِیتَزْوَف  َِکبَـضَغ َو  ْنِم  ِیتاََجن  اَِهب  ُنوُکَت  ِیتَعاَفَـش ، ْنِم  َكَْدنِع  ُدَکْوَأ  ٍهَعاَفَـش  ْوَأ  ِیئاَعُد ، ْنِم  َْکیََدل  ُعَمْـسَأ  َیِه  ٍهَوْعَِدب  ُْهنِم 
ًهّطِح ُراَفِْغتْسِالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو  َنِیبِینُْملا ، ُلّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِـصْعَِمل  ُكّْرتلا  ِنُکَی  ْنِإ  َو  َنیِمِداّنلا ، ُمَْدنَأ  اَنَأَف  َْکَیلِإ  ًَهبَْوت  ُمَدّنلا  ِنُکَی  ْنِإ  ّمُهّللا 

ّلَـصَف ََهباَجِْإلا ، َتْدَـعَو  َو  ِءاَعّدـلا ، یَلَع  َْتثَثَح  َو  َلُوبَْقلا ، َْتنِمَـض  َو  َِهبّْوتلِاب ، َتْرَمَأ  اَمَکَف  ّمُهّللا  .َنیِرِفْغَتْـسُْملا  َنِم  ََکل  ّینِإَف  ِبُونّذـِلل 
َنِیئِطاَْخِلل ُمیِحّرلا  َو  َنِیِبنْذُْـملا ، یَلَع  ُباّّوتلا  َْتنَأ  َّکنِإ  َکـِتَمْحَر ، ْنِم  ِهَْبیَْخلا  َعِجْرَم  ِینْعِجَْرت  اـَل  َو  ِیَتبَْوت ، ْلَْـبقا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع 

ًهاَلَص ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ِِهب ، اَنَتْذَْقنَتْـسا  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ِِهب ، اَنَْتیَدَه  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َنِیبِینُْملا 
.ٌریِسَی َْکیَلَع  َوُه  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  َْکَیلِإ ، ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  اََنل  ُعَفْشَت 
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تشز ياهراک  هرابرد  یشومارف  يور  زا  هن  متسه و  لهاج  ما  يراکدب  هب  تبـسن  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن  مدنار  نابز  رب  هچنآ  اهلا 
تمادن تسا  نآ  يور  رب  هچره  تنیمز و  تسا و  نکاس  نآ  رد  هکره  تنامـسآ و  هک  تسا  رطاخ  نیدب  هکلب  .دشاب  یم  ما  هتـشذگ 

.دننک محرت  نم  رب  دنروآ و  ّتقر  نم  رب  تا  ینابرهم  تمحر و  هب  نانآ  زا  یخرب  دیاش  ات  .دنونشب  تهاگشیپ  رد  ارم  هبوت  و 

تـسد یتعافـش  ای  دشاب ، رت  کیدزن  تباجا  هب  رت و  یندینـش  وت  دزن  رد  نم  ياهاعد  زا  هک  دسر  نم  هب  ییاعد  نانآ  بناج  زا  هاگنآ 
لـصاح تتیاضر  هب  ما  یبایتسد  وت و  مشخ  زا  نم  تاجن  نآ  هلیـسو  هب  ات  دیآ  رامـش  هب  رتراوتـسا  نم  تعافـش  زا  وت  دزن  هب  هک  دهد 

.ددرگ

رگا ما و  هدـننک  هبوـت  نیلوا  نم  تسا  هبوـت  هاـنگ  كرت  رگا  مناـمدان و  نیرت  مداـن  زا  نم  کـنیا  مه  تسا  هبوـت  تمادـن  رگا  ایادـخ 
.مشزرمآ ناگدننک  تساوخرد  ءزج  تهاگرد  زا  نم  تسا  ناهانگ  نتخیر  ببس  شزرمآ  تساوخرد 

تباجا هدـعو  يا و  هدومرف  قیوشت  ندرک  اعد  رب  يا و  هدرک  تنامـض  ار  نآ  یلوبق  يا و  هداد  هبوت  هب  نامرف  هک  روط  نامه  اـهلاراب 
رب وـت  هـک  اریز  نادرگم  زاـب  تـتمحر  زا  يدــیمون  اــب  ارم  نـک و  لوـبق  ارم  هبوـت  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دــمحم و  رب  سپ  يا  هداد 

.یشاب یم  نابرهم  دنا ، هبوت  لاح  رد  هک  ناراکاطخ  رب  يا و  هدنیاشخب  ناراکهنگ 

تـسرف دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  يدرک و  تیادـه  ار  ام  یمارگ  نآ  هلیـسو  هب  هک  روط  ناـمه  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
رد ار  ام  هک  يدورد  نانچنآ  تسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  يدیـشخب و  ییاهر  یهارمگ  زا  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  نانچ 

.تسا ناسآ  تیارب  ییاناوت و  زیچ  ره  رب  وت  هک  اریز  دیامن  تعافش  وت  هب  يدنمزاین  زور  رد  تمایق و  زور 
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ِبْنّذلاِب ِفاَرِتْعاِلا  یِف  ِهِسْفَنِل  ِلْیّللا  ِهاَلَص  ْنِم  ِغاَرَفْلا  َدْعَب  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 32)

ِماَوْعَأـْلا َو ِیلاَوَخ  ِروُهّدـلا َو  ّرَم  یَلَع  ِیقاَْـبلا  ّزِْعلا  َو  ٍناَوْعَأ ، اـَل  ٍدُونُج َو  ِْریَِغب  ِعـِنَتْمُْملا  ِناَْطلّـسلا  َوِدُولُْخلاـِب  ِدـّبَأَتُْملا  ِکـْلُْملا  اَذ  اَـی  ّمُهّللا 
ِغُوُلب َنوُد  ُءاَیْشَْألا  ِتَطَقَس  ًاُّولَع  َکُْکُلم  یَْلعَتْسا  َو  ٍهّیِرِخآب ، َُهل  یَهَْتنُم  َال  َو  ٍهِّیلّوَِأب ، َُهل  ّدَح  َال  ًاّزِع  َُکناَْطلُـس  ّزَع  ِماّیَْألا ، ِناَمزَْألا َو  یِـضاَوَم 

ِیف ْتَراَح  َو  ُتوُعّنلا ، َکَنوُد  ْتَخّسَفَت  َو  ُتاَفّصلا ، َکِیف  ّْتلَض  .َنِیتِعاّنلا  ِْتعَن  یَْصقَأ  َِکلَذ  ْنِم  ِِهب  َتَْرثْأَتْسا  اَم  یَنْدَأ  ُُغْلبَی  َال  َو  ِهِدَمَأ ،
ُمیِسَْجلا اًلَمَع ، ُفیِعّـضلا  ُْدبَْعلا  اَنَأ  .ُلوَُزت َو  َال  ٌِمئاَد  َْتنَأ  َِکلَذ  یَلَع  َو  َِکتِّیلّوَأ ، ِیف  ُلّوَْألا  ُهّللا  َْتنَأ  َِکلَذَک  ِماَهْوَْألا ، ُِفئاََطل  َِکئاَیِْربِک 

ِلاَمْآلا ُمَصِع  یّنَع  ْتَعّطَقَت  َو  َُکتَمْحَر ، ُهَلَصَو  اَم  ّالِإ  ِتاَلُصُْولا  ُباَبْسَأ  يِدَی  ْنِم  ْتَجَرَخ  اًلَمَأ ،
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32

بش زامن  زا  دعب  ياعد 

تسا یگشیمه  تتزع  هک  یسک  يا  تساهنابیتشپ و  نایهاپس و  هب  زاین  نودب  تا  یئاناوت  يا و  هنادواج  تنطلس  بحاص  هک  يا  اهلا 
.تسا هدنیاپ  اهنامز  ندش  يرپس  اهلاس و  تشذگ  راگزور و  شدرگ  رد  و 

زیچ همه  هک  تسا  هبترمدـنلب  نانچنآ  تنطلـس  تسا و  رگ  هولج  راصعا  مامت  رد  درادـن و  رخآ  لوا و  هک  تسا  نانچنآ  تا  ییاـناوت 
هبترم نیرت  نیئاپ  هب  دـننک  یم  وت  زا  تناگدـنب  هک  یفیـصوت  عون  نیرتالاب  تسا و  هدـش  طـقاس  دـسرب  ناـیاپ  هب  شناـمز  هکنآ  شیپ 
ربارب رد  فـیطل  راـکفا  دـنا و  هتـسسگ  مه  زا  تدزن  اـه  تفـص  هارمگ و  تا  هراـبرد  اـهندرک  فیـصوت  .دـسر  یمن  تا  يراوـگرزب 

.دننادرگرس تا  ییایربک 

رد هک  يا  هدـنب  منم  يریذـپ و  یمن  لاوز  هک  اریز  يا  هشیمه  وـت  باـسح  نیمه  رب  یلّوا و  دوـخ  ّتیلوا  رد  هک  ییادـخ  ییوـت  يرآ 
دنویپ ار  اهنآ  هک  تسوت  تمحر  اهنت  هتفر و  نوریب  متسد  زا  اهدنویپ  لیاسو  بابسا و  مراد ، زارد  گرزب و  يوزرآ  مفیعـض و  لمع 

.ما هدز  گنچ  وت  وفع  هب  طقف  هدش و  عطق  نم  زا  لامآ  ياه  هتشر  تسا و  هداد 

هدـنب نیا  هک  تسین  تخـس  تیارب  تسا و  ناوارف  میاـمن  رارقا  نادـب  هک  ما  یناـمرفان  تیـصعم و  مک و  ما  یگدـنب  تعاـط و  ایادـخ 
.نک وفع  ارم  سپ  ینک  وفع  ار  تراکهنگ 
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ٌْوفَع َْکیَلَع  َقیِـضَی  َْنل  َو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنِم  ِِهب  ُءُوبَأ  اَم  ّیَلَع  َُرثَک  و  َِکتَعاَط ، ْنِم  ِِهب  ّدَـتْعَأ  اَم  يِدـْنِع  ّلَق  .َكِْوفَع  ْنِم  ِِهب  ٌمِصَتْعُم  اَنَأ  اَم  ّالِإ 
َال َو  َكِْربُخ ، َنوُد  ٍرُوتْـسَم  ّلُک  َفَشَْکنا  َو  َکُْملِع ، ِلاَـمْعَْألا  اَـیاَفَخ  یَلَع  َفَرْـشَأ  ْدَـق  ّمُهّللا َو  .یّنَع  ُفْعاَـف  َءاَـسَأ ، ْنِإ  َكِدـْبَع َو  ْنَع 

َو ُهَتْرَْظنَأَف ، ِیتَیاَوَِغل  َكَرَْظنَتْـسا  يِذـّلا  َكّوُدَـع  ّیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدَـق  .ِِرئاَرّـسلا َو  ُتاَبّیَغ  َْکنَع  ُبُْزعَت  َال  َو  ِرُومُأـْلا ، ُِقئاَـقَد  َکـْنَع  يِوَْطنَت 
اَذِإ یّتَح  ٍهَیِدُْرم  ٍلاَمْعَأ  ِِرئاَبَک  َو  ٍهَِقبُوم ، ٍبُونُذ  ِِرئاَغَـص  ْنِم  َْکَیلِإ  ُْتبَرَه  ْدَق  َو  ِینَعَقْوَأَف ، ُهَْتلَْهمَأَف ، ِیلاَلْـضِِإل  ِنیّدـلا  ِمْوَی  َیلِإ  َکَلَهْمَتْـسا 
ََربْدَأ َو  یّنِم ، َهَءاَرَْبلا  ّیلََوت  َو  ِهِْرفُک ، ِهَِملَِکب  ِیناّقََلت  َو  ِهِرْدَغ ، َراَذِـع  یّنَع  َلَتَف  َکَتَطْخَـس ، ِییْعَـس  ِءوُِسب  ُْتبَجْوَتْـسا  َو  َکَتَیِـصْعَم ، ُْتفَراَق 

َال َو  َْکیَلَع ، ِیُننِمُْؤی  ٌریِفَخ  َال  َو  َْکَیلِإ ، ِیل  ُعَفْشَی  ٌعیِفَش  َال  ًادیِرَط ، َِکتَمِقَن  ِءاَِنف  َیلِإ  ِینَجَرْخَأ  َو  ًادیِرَف ، َِکبَضَِغل  ِینَرَحْـصَأَف  یّنَع ، ًاّیلَُوم 
َال َو  َُکلْـضَف ، یّنَع  ّنَقیِـضَی  اَلَف  ََکل ، ِفِرَتْعُْملا  ّلَحَم  َو  َِکب ، ِذـِئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَـهَف  .َکـْنِم  ِْهَیلِإ  ُأَْـجلَأ  ٌذاَـلَم  اـَل  َو  َکـْنَع ، ِیُنبُجْحَی  ٌنْصِح 

َّکنِإ ّمُهّللا  .َنیِِرفاَْغلا  ُْریَخ  َّکنِإ  ِیل ، ْرِفْغا  َو  َنِیِلمْآلا ، َكِدُوفُو  َطَْنقَأ  َال  َو  َنِیِبئاـّتلا ، َكِداَـبِع  َبَیْخَأ  ْنُکَأ  اـَل  َو  َكُْوفَع ، ِینوُد  ّنَرُـصْقَی 
َو ُْتبِکَرَف ، ِینَْتیَهَن  َو  ُتْکَرَتَف ، ِینَتْرَمَأ 
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قیقد و ياهراک  زا  يزیچ  تسا و  راکـشآ  تا  یهاگآ  اب  نم  یفخم  راک  ره  يراد و  یملع  هطاحا  نم  یناهنپ  لاـمعا  رب  اراـگدرورپ 
.دشاب یمن  هدیشوپ  وت  زا  یفخم  ياهزار  تسین و  ناهنپ  ترظن  زا  زیر 

هک یلاح  رد  هتفای  تسد  نم  رب  وا  يا  هداد  تلهم  ار  وا  وت  هتساوخ و  تلهم  وت  زا  مندش  هارمگ  يارب  ناطیش )  ) وت نمشد  اراگدرورپ 
گرزب ناهانگ  هدننکدوبان و  کچوک و  ناهانگ  زا  نم  يا و  هداد  تلهم  وا  هب  وت  هتساوخ و  تلهم  تمایق  زور  ات  نم  یهارمگ  يارب 

قاقحتـسا ما  يراتفردب  رطاخ  هب  مدش و  لوغـشم  تا  ینامرفان  هب  هک  یماگنه  دـش و  هریچ  نم  رب  وا  مدـمآ  تیوس  هب  هدـنزاس  هابت  و 
تسج يرازیب  نم  زا  دش و  ور  هبور  نم  اب  زیمآرفک  ياه  فرح  اب  تشادرب و  نم  زا  ار  شگنرین  متشگ  راوازس  ار  تتمحر  زا  يرود 

تتمقن راتفرگ  تهاگرد و  هدش  هدـنار  تشاذـگ و  اهنت  وت  مشخ  ربارب  رد  یهارمگ  يارحـص  رد  ارم  تفر و  هدرک و  نم  هب  تشپ  و 
.دومن

هک مراد  یمکحم  هاگیاپ  هن  دهد و  نمیا  تربارب  رد  ارم  هک  مراد  ار  یـسک  هن  مروآ و  عیفـش  تهاگـشیپ  هب  هک  مرادن  ار  یـسک  اهلا 
.مرب هانپ  نآ  هب  وت  زا  هک  تسا  یهاگهانپ  هن  دیامن و  ناهنپ  وت  زا  ارم 

غیرد نم  هرابرد  ار  توفع  نکم و  هقیاضم  نم  زا  ار  تلـضف  نیاربانب  تسوت  هب  فارتعا  ياج  تسا و  ندروآ  هاـنپ  لـحم  اـجنیا  سپ 
شخبب ارم  .مشابن  دـنروآ  یم  يور  تهاگرد  هب  هک  ییاهنآ  نیرتدـیمون  هدـننک و  هبوت  ناگدـنب  نیرت  هرهب  یب  هلمج  زا  نم  امرفم و 

.يا هدنیاشخب  نیرتهب  وت  هک 

مدیزغل و یم  داد و  شیارآ  میارب  ار  اه  شزغل  مدـب  راکفا  مداد و  ماجنا  يدومرف  یهن  ارم  مدرک و  فّلخت  يداد  نامرف  ارم  وت  ایادـخ 
.مدرک ریصقت 

يارب شیاتـس  راـظتنا  مبلط و  یمن  هاـنپ  ار  یبـش  مدّـجهت  بـش و  زاـمن  يارب  مریگ و  یمن  دـهاش  ار  يزور  ما  يراد  هزور  يارب  اـهلا 
.دش دهاوخ  دوبان  دنک  عیاض  ار  اهنآ  یسک  رگا  هک  تابجاو  زج  مرادن  ما  هدرک  هک  یبحتسم  ياهراک 
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اَشاَح ٌهّنُس  اَِهئاَیْحِِإب  ّیَلَع  ِیْنُثت  َال  َو  اًْلَیل ، يِدّجَهَِتب  ُریِجَتْسَأ  َال  َو  ًاراَهَن ، یِماَیِص  یَلَع  ُدِهْشَتْسَأ  َال  .ُتْطّرَفَف َو  ِءوّسلا  ُرِطاَخ  َءاَطَْخلا  َِیل  َلّوَس 
ْنَع ُْتیّدَـعَت  َو  َکِضوُُرف ، ِِفئاَـظَو  ْنِم  ُْتلَفْغَأ  اَـم  ِرِیثَک  َعَم  ٍهَِلفاـَن  ِلْـضَِفب  َکـَْیلِإ  ُلّـسََوتَأ  ُتَْسل  .َکَـلَه َو  اَهَعّیَـض  ْنَم  ِیّتلا  َکِـضوُُرف 

اَیْحَتْـسا ِنَم  ُماَقَم  اَذَـه  .ًاْرتِس َو  اَهِِحئاَضَف  ْنِم  ِیل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک  اَُهتْحَرَتْجا ، ٍبُونُذ  ِِرئاَبَک  َو  اَُهتْکَهَْتنا ، ٍتاَمُرُح  َیلِإ  َكِدوُدُـح  ِتاَـماَقَم 
ِهَبْغّرلا َْنَیب  ًاِفقاَو  اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلَْقثُم  ٍرْهَظ  َو  ٍهَعِـضاَخ ، ٍهَبَقَر  َو  ٍهَعِـشاَخ ، ٍسْفَِنب  َكاّقَلَتَف  َکـْنَع ، َیِـضَر  َو  اَْـهیَلَع ، َطِخَـس  َو  َکـْنِم ، ِهِسْفَِنل 

ّیَلَع ْدُع  َو  ُتْرِذَـح ، اَم  یّنِمآ  َو  ُتْوَجَر ، اَم  ّبَر  اَی  ِینِطْعَأَف  ُهاَّقتا ، ُهَیِـشَخ َو  ْنَم  ّقَحَأ  َو  ُهاَجَر ، ْنَم  َیلْوَأ  َْتنَأ  .َْکنِم َو  ِهَبْهّرلا  َْکَیلِإ َو 
ِینْرِجَأَف ِءاَفْکَْألا ، ِهَرْـضَِحب  ِءاَنَْفلا  ِراَد  ِیف  َِکلْـضَِفب  ِینَتْدّمَغَت  َو  َكِْوفَِعب ، ِینَتْرَتَس  ْذِإ  ّمُهّللا َو  .َنِیلُوئْـسَْملا  ُمَرْکَأ  َّکنِإ  َِکتَمْحَر ، ِهَِدئاَِعب 

ُْتنُک ٍراَج  ْنِم  َنیِِحلاّصلا ، ِءاَدَهّـشلا َو  َو  َنیِمّرَکُْملا ، ِلُسّرلا  َو  َنِیبّرَقُْملا ، ِهَِکئاَـلَْملا  َنِم  ِداَهْـشَْألا  ِِفقاَوَم  َدـْنِع  ِءاَـقَْبلا  ِراَد  ِتاَحیِـضَف  ْنِم 
، ِیل ِهَرِفْغَْملا  ِیف  ّبَر  َِکب  ُْتِقثَو  َو  ّیَلَع ، ِْرتّسلا  ِیف  ّبَر  ْمِِهب  ِْقثَأ  َْمل  .ِیتاَریِرَس  ِیف  ُْهنِم  ُمِشَتْحَأ  ُْتنُک  ٍمِحَر  يِذ  ْنِم  َو  ِیتاَئّیَـس ، ُهُِمتاَکُأ 

َیلْوَأ َْتنَأ  َو 
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هتشاد تلفغ  يراگنا و  لهس  تابجاو  زا  يرایسب  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  موش  یمن  کسمتم  وت  هب  تابحتسم  ماجنا  رطاخ  هب  نم  اهلا 
هک هدـش  ـالتبم  هریبـک  ناـهانگ  هب  ما و  هدروآ  اـجب  يا  هدومرف  یهن  هک  یمارح  ياـهراک  هدرک و  زواـجت  تماـکحا  عـضاوم  زا  ما و 

شیوخ رب  تسا و  هدنمرـش  وت  زا  دوخ  سفن  هرابرد  هک  تسا  یـسک  ناکم  اجنیا  تسا و  هدیـشوپ  ار  اهنآ  تحاضف  میارب  وت  تیفاـع 
هدـش مخ  هانگ  راب  زا  یتشپ  هداتفا و  یندرگ  عشاخ و  یـسفن  هک  یلاح  رد  هدومن  تاقالم  وت  اـب  تسا و  یـضار  وت  زا  هدرک و  بضغ 

شدـیما زا  وت  دراد و  رارق  وت  شـشخب  هب  دـیما  تباذـع و  زا  سرت  ءاـجر و  فوـخ و  نیب  هک  یلاـح  رد  هداتـسیا  تهاـگرد  هب  .دراد 
شخبب و نم  رب  مراد  دیما  وت  رب  هچنآ  هب  نم  يادخ  يا  سپ  .دـننک  هشیپ  يوقت  دنـسرتب و  وا  زا  هک  يرتراوازـس  سکره  زا  يرترب و 

.يرت هدنشخب  منک  تساوخرد  هکره  زا  وت  هک  اریز  نک  ملاح  لماش  ار  تتمحر  دوس  هد و  مناما  منارگن  هچره  زا 

اوسر قـلخ  روـضح  رد  ارم  تلـضف  هب  یناـف  ياـیند  رد  يدـناشوپ و  ار  میاهـشزغل  تمرک  وـفع و  هب  اـیند  رد  هک  روـط  ناـمه  ایادـخ 
دنراد روضح  نیحلاص  ءادهـش و  مّرکم و  نالوسر  بّرقم و  ناگتـشرف  هک  ییاه  ناکم  رد  ترخآ  ناهج  ياـه  ییاوسر  زا  يدومرفن 

مدـناشوپ یم  اهنآ  زا  ار  دوخ  یناهنپ  لامعا  هک  یماوقا  زا  متـشاد و  یفخم  اهنآ  زا  ار  مفالخ  ياهراک  هک  یناگیاسمه  زا  هد و  مهانپ 
.هد مهانپ  زین 

.مدومن دامتعا  مدوخ  هرابرد  تترفغم  هب  نم  يادخ  يا  یلو  مدرکن  دامتعا  مرارسا  ندیشوپ  رد  ماوقا  ناگیاسمه و  هب  ادنوادخ 

201 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


، ِماَظِْعلا ِِقیاَضَتُم  ٍْبلُـص  ْنِم  ًاـنیِهَم  ًءاَـم  ِینَتْرَدَـح  َْتنَأ  ّمُهّللا َو  .ِینْمَحْراَـف  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  ُفَأْرَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  یَطْعَأ  َو  ِِهب ، َِقثُو  ْنَم 
َحِراَوَْجلا ِّیف  ّتَْبثَأ  َو  ِهَروّصلا ، ِماَمَت  َیلِإ  ِیب  َْتیَهَْتنا  یّتَح  ٍلاَح  ْنَع  ًالاَح  ِیُنفّرَُصت  ِبُجُْحلِاب ، اَهَتْرَتَس  ٍهَقّیَـض  ٍمِحَر  َیلِإ  ِِکلاَسَْملا  ِجِرَح 

اَذِإ یّتَح  .َْتئِـش  اَـمَک  َرَخآ  ًاـْقلَخ  ِینَتْأَْـشنَأ  ُّمث  ًاـمَْحل ، َماَـظِْعلا  َتْوَسَک  ُّمث  ًاـمْظَع  ُّمث  ًهَغْـضُم  ُّمث  ًهَقَلَع  ُّمث  ًهَفُْطن  َکـِباَتِک  ِیف  ّتَعَن  اَـمَک 
ِینَْتنَکْـسَأ ِیّتلا  َکـِتَمَِأل  ُهَْتیَرْجَأ  ٍباَرَـش  ٍماَـعَط َو  ِلْـضَف  ْنِم  ًاـتُوق  ِیل  َْتلَعَج  َِکلْـضَف ، ِثاَـیِغ  ْنَع  ِنْغَتْـسَأ  َْمل  َو  َکـِقْزِر ، َیلِإ  ُتْجَتْحا 

، ًالِزَتْعُم یّنَع  ُلْوَْحلا  َناََکل  ِیتُّوق  َیلِإ  ِینّرَطْضَت  ْوَأ  ِیلْوَح ، َیلِإ  ِتَالاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ّبَر  اَی  ِیُنلِکَت  َْول  .اَهِمِحَر َو  َراَرَق  ِینَتْعَدْوَأ  َو  اَهَفْوَج ،
َال َو  َكِّرب ، ُمَدْعَأ  َال  ِهِذَه ، ِیتَیاَغ  َیلِإ  ّیَلَع  ًالّوَطَت  ِیب  َِکلَذ  ُلَعْفَت  ِفیِطّللا ، ّرَْبلا  َءاَذِـغ  َِکلْـضَِفب  ِینَتْوَذَـغَف  .ًهَدـیَِعب  یّنِم  ُهّوُْقلا  َِتناََکل  َو 

ّنّظلا َو ِءوُس  ِیف  ِیناَنِع  ُناَْطیّـشلا  َکَلَم  ْدَق  .َكَدـْنِع  ِیل  یَظْحَأ  َوُه  اَِمل  َغّرَفَتَأَف  ِیتَِقث  َِکلَذ  َعَم  ُدّـکَأَتَت  َال  َو  َکِعِینَـص ، ُنْسُح  ِیب  ُئِْطُبی 
َو یّنَع ، ِهِْدیَک  ِفْرَص  ِیف  َْکَیلِإ  ُعّرَضَتَأ  َو  ِِهتَکَلَم ، ْنِم  َکُمِصْعَتْسَأ  َو  َُهل ، یِـسْفَن  َهَعاَط  َو  ِیل ، ِِهتَرَواَُجم  َءوُس  وُکْـشَأ  اَنَأَف  ِنیِقَْیلا ، ِفْعَض 

َیلِإ َلّهَُست  ْنَأ  ِیف  َُکلَأْسَأ 
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دنک یم  تمحر  بلط  وت  زا  هکنآ  هب  دـنروآ و  یم  يور  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  نیرت  هدنـشخب  ندرک و  دامتعا  هب  يرتراوازـس  وت  و 
.نک محر  نم  رب  سپ  يرتنابرهم 

اب ار  نآ  هک  گنت  محر  هب  تسا  گنت  شیاه  هار  دراد و  چیپ  رد  چیپ  ییاه  ناوختـسا  هک  یبلُـص  زا  تسپ  یبآ  زا  ارم  وت  اراگدرورپ 
لماـک تروـص  لکـش و  هب  يدـینادرگ  یمرب  رگید  لاـح  هب  یلاـح  زا  ارم  هـک  عـقوم  نآ  رد  .یتخاـس  دراو  يا  هدـناشوپ  هدرپ  دـنچ 

هراـپ سپـس  هتـسب و  نوخ  هب  هفطن  زا  : » يدومرف فیرعت  تدوخ  باـتک  رد  هک  روط  ناـمه  يدوـمن  تباـث  ارم  حراوـج  يدروآرد و 
ماجنا نم  يور  رب  يرگید  قلخ  یتساوخ  هک  بیترت  نامه  هب  دـعب  يدـناشوپ و  تشوگ  اـب  ار  ناوختـسا  ناوختـسا و  دـعب  تشوگ و 

(« .دشاب حور  ندیمد  زا  ترابع  هک   ) يداد

مردام یندیماشآ  یندروخ و  تافاضا  زا  مدوبن و  زاین  یب  تمرک  هلیـسو  هب  وت  ندـناسر  يرای  زا  متـشگ و  يزور  جاتحم  هک  اجنآ  ات 
.يدرک ما  هیذغت  يداد  مرارق  شناد  هچب  ياهتنا  رد  يداد و  ياج  وا  مکش  رد  ارم  هک 

دوخ ظفح  هب  رداق  يدرک  یم  مدوخ  يورین  اب  يرادـیاپ  هب  راچان  ارم  ای  یتشاذـگ و  یم  او  مدوخ  لاح  هب  ارم  اهزور  نآ  رد  رگا  اهلا 
مّظنم بترم و  روط  هب  زورما  ات  يداد و  اذـغ  نم  هب  تلـضف  زا  نابرهم  راکوکین  دـننامه  وت  .دوب و  رود  نم  زا  ورین  مدوبن و  ندـنام  و 

همه نیا  اـب  دور و  یمن  يدـنک  هب  ور  وت  يدروخرب  شوخ  منک و  یمن  راـکنا  ار  تا  یئوـکین  يا و  هدرک  نم  قـح  رد  ار  فـطل  نآ 
.میامن شالت  تسا  رتدنمدوس  وت  دزن  هچنآ  هب  ات  تسین  مکحم  وت  ندناسر  يزور  هب  نم  دامتعا  فطل 

یم تیاکـش  وا  زا  مسفن  تعاطا  وا و  دب  ینیـشنمه  زا  وت  هب  نم  هتفرگ و  تسد  هب  نیقی  یتسـس  ینامگدب و  هب  ارم  راهم  ناطیـش  اهلا 
.يرادرب نم  زا  ار  شگنرین  هک  مهاوخ  یم  هنازجاع  میوج و  یم  ماصتعا  وت  هب  نم  رب  وا  هطاحا  زا  منک و 
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ْلّهَس َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِماَْعنِْإلا ، ِناَسْحِْإلا َو  یَلَع  َرْکّشلا  َکِماَْهلِإ  َو  ِماَسِْجلا ، ِمَعّنلِاب  َِکئاَِدْتبا  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  اًلِیبَس ، ِیقْزِر 
ِیف يِرُمُع  یِمْـسِج َو  ْنِم  َبَهَذ  اَـم  َلَـعَْجت  ْنَأ  َو  ِیل ، َتْمَـسَق  اَـمِیف  ِیتّصِِحب  ِینَیِـضُْرت  ْنَأ  َو  ِیل ، َكِریِدـْقَِتب  ِینَعّنَُقت  ْنَأ  َو  ِیقْزِر ، ّیَلَع 
ْنَع َفَدَـص  ْنَم  اَِهب  َتْدّـعََوت  َو  َكاَـصَع ، ْنَم  یَلَع  اَِـهب  َتْظّلَغَت  ٍراـَن  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  ّینِإ  ّمُهّللا  .َنِیقِزاّرلا  ُْریَخ  َکـّنِإ  َکـِتَعاَط ، ِلـِیبَس 
ٍراَن ْنِم  .ٍضَْعب َو  یَلَع  اَهُـضَْعب  ُلوُصَی  َو  ٌضَْعب ، اَهَـضَْعب  ُلُکْأَی  ٍراَن  ْنِم  َو  ٌبیِرَق ، اَهُدیَِعب  َو  ٌمِیلَأ ، اَُهنّیَه  َو  ٌهَْملُظ ، اَهُرُون  ٍراَن  ْنِم  َو  َكاَضِر ،

ِفیِفّْختلا یَلَع  ُرِدْقَت  َال  َو  اَهَفَطْعَتْسا ، ِنَم  ُمَحَْرت  َال  َو  اَْهَیلِإ ، َعّرَضَت  ْنَم  یَلَع  یِْقُبت  َال  ٍراَن  ْنِم  َو  ًامیِمَح ، اَهَلْهَأ  یِقسَت  َو  ًامیِمَر ، َماَظِْعلا  ُرَذَت 
، اَهُهاَْوفَأ ِهَرِغاَْفلا  اَِهبِراَقَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِلَابَْولا َو  ِدیِدَش  ِلاَکّنلا َو  ِمِیلَأ  ْنِم  اَْهیََدل  اَم  ّرَحَِأب  اَهَناّکُس  یَْقَلت  اَْهَیلِإ  َمَلْسَتْسا  اََهل َو  َعَشَخ  ْنّمَع 

.اَْهنَع َرّخَأ  َو  اَْهنِم ، َدَـعَاب  اَِمل  َکیِدْهَتْـسَأ  َو  ْمَُهبُوُلق ، ُعِْزنَی  َو  اَِهناّکُـس ، َهَدـِْئفَأ  َءاَْعمَأ َو  ُعّطَُقی  يِذـّلا  اَِهباَرَـش  َو  اَِهباَْینَِأب ، ِهَِقلاّصلا  اَِـهتاّیَح  َو 
ّمُهّللا .َنیِریِجُْملا  َْریَخ  اَی  ِیْنلُذَْخت  َال  َو  َِکَتلاَقِإ ، ِنْسُِحب  ِیتاَرَثَع  ِیْنِلقَأ  َو  َِکتَمْحَر ، ِلْضَِفب  اَْهنِم  ِینْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 

یِطُْعت َو  َهَهیِرَْکلا ، یِقَت  َّکنِإ 
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ار گرزب  ياه  تمعن  هک  تسوت  صوصخم  دـمح  يراذـگب و  میاـپ  شیپ  نم  يزور  يارب  یناـسآ  هار  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
ار ما  يزور  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  يدوـمن  ماـهلا  نم  رب  ار  تیاـه  تـمعن  ناـسحا و  رب  يرازگرکـش  يرگزاـغآ و 
زا هک  ار  هچنآ  زاس و  مدونـشخ  يا  هدینادرگ  مبیـصن  هچنآ  رد  مدوس  هب  نک و  عناق  يا  هدومرف  رّدقم  میارب  هچنآ  هب  ارم  زاس و  ناسآ 

.یناناسر يزور  نیرتهب  هک  اریز  هد  رارق  تا  یگدنب  تعاط و  هار  رد  هتفر  راک  هب  مرمع  مسج و 

تیاضر زا  ار  هکره  نآ  طسوت  هب  يا و  هداد  رارق  تناراـک  تیـصعم  يارب  هجنکـش  بابـسا  هک  یـشتآ  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  اـهلاراب 
کیدزن نآ  رود  كاندرد و  نآ  مک  تسا و  هدـننک  کـیرات  دوبک و  نآ  رون  هک  یـشتآ  زا  يا و  هداد  باذـع  هدـعو  دـیوج  يرود 

یشتآ زا  درب و  یم  هلمح  رگید  تمـسق  رب  یخرب  دروخ و  یم  ار  رگید  ضعب  نآ  زا  یـضعب  هک  یـشتآ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  تسا و 
یمن یمحر  شا  هدننک  عّرـضت  هب  هک  یـشتآ  زا  دناشون و  یم  هدیـشوج  بآ  نآ  رد  ناگداتفا  هب  دـنک و  یم  مرن  ار  اه  ناوختـسا  هک 

هب رداق  دوش  یم  عشاخ  دروآ و  یم  دورف  میلست  رـس  شربارب  رد  هکنآ  يارب  دیامن و  یمن  محرت  دهاوخ  یم  ینابرهم  هکنآ  هب  دنک و 
.دیامن یم  تاقالم  تخس  يراتفرگ  باذع و  نیرت  ترارحرپ  اب  دوخ  نینکاس  اب  .تسین و  فیفخت 

لد هک  اجنآ  هدیشوج  بآ  دننز و  یم  شین  هک  ییاهرام  دنا و  هدرک  زاب  ار  ناشناهد  هک  منهج  ياهبرقع  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ 
نآ زا  ییاهر  شتآ و  زا  نتـسج  يرود  هار  وت  زا  اهلا  دنک و  یم  ياج  زا  ار  ناشاهلد  دیامن و  یم  هراپ  ار  دوخ  نینکاس  ياه  هدور  و 

.میامن یم  تساوخرد  ار 

مناـهانگ زا  توـفع  یگتـسیاش  هب  هد و  هاـنپ  تتمحر  لـضف و  هب  خزود  شتآ  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
.ناگدنهد هانپ  نیرتهب  يا  نادرگم  راوخ  ارم  رذگرد و 
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اَم ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  َو  ُراَْربَْألا ، َرِکُذ  اَذِإ  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ٌریِدَق  ْیَـش ٍء  ّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ُدیُِرت ، اَم  ُلَعْفَت  َو  َهَنَـسَْحلا ،
یّتَح ِْهیَلَع  ُهّللا  یّلَص  .َءاَمّسلا  َضْرَْألا َو  ُأَلْمَت  َو  َءاَوَْهلا ، ُنَحْشَت  ًهاَلَص  اَهُدَدَع ، یَصُْحی  َال  َو  اَهُدَدَم ، ُعِطَْقنَی  َال  ًهاَلَص  ُراَهّنلا ، ُْلیّللا َو  َفَلَتْخا 

.َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  اَی  یَهَْتنُم ، َال  اََهل َو  ّدَح  َال  ًهاَلَص  اَضّرلا ، َدَْعب  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَص  َو  یَضْرَی ،
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.ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخب  هچنآ  یشخب و  یم  یکین  ینک و  یم  ظفح  تیصعم  زا  ار  ام  هک  ییوت  ادنوادخ 

بش و شدرگ  رد  تسرف  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  دـنوش و  دای  ملاع  نابوخ  هک  ماگنه  نآ  رد  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
رب رد  ار  نیمز  نامـسآ و  دـنک و  رپ  ار  اضف  هک  يدورد  .دـشابن  شرامـش  لباق  شدادـعت  ددرگن و  عطق  تقو  چـیه  هک  يدورد  زور ،

، ندش دونشخ  زا  سپ  دتسرف  يدورد  شلآ  وا و  رب  راگدرورپ  زاب  ددرگ و  دونـشخ  هک  اجنآ  ات  دتـسرف  دورد  وا  رب  دنوادخ  .دریگ و 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  دشاب  هتشادن  نایاپ  هک  يدورد 
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ِهَراَخِتْساِلا یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک ، َو  ( 33)

َیلِإ ًهَعیِرَذ  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ِراَِیتْخِالا ، َهَفِْرعَم  اَـنْمِْهلَأ  َو  ِهَرَیِْخلاـِب ، ِیل  ِْضقا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  َکِْـملِِعب ، َكُریِخَتْـسَأ  ِّینِإ  ّمُهّللا 
اّمَع ِهَفِْرعَْملا  َزْجَع  اَنْمُسَت  َال  .َنیِِـصلْخُْملا َو  ِنیِقَِیب  ّّسـس  ؛ إَنْدّیَأ َو  ِباَِیتْرِالا ، َْبیَر  اّنَع  ْحِزَأَف  َتْمَکَح  اَِمل  ِمِیلْـسّتلا  اََنل َو  َْتیَـضَق  اَِمب  اَضّرلا 
اَْنَیلِإ ّْببَح  .ِهَِیفاَْعلا  ّدِض  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َو  ِهَِبقاَْعلا ، ِنْسُح  ْنِم  ُدَْعبَأ  َیِه  ِیّتلا  َیلِإ  َحَـنَْجن  َو  َكاَضِر ، َعِضْوَم  َهَرْکَن  َو  َكَرْدَـق ، َطِمْغَنَف  َتّْریََخت 

اَم َریِخَْأت  ّبُِحن  َال  یّتَح  َِکتّیِشَم  ْنِم  اَْنیَلَع  َتْدَرْوَأ  اَِمل  َداَیِْقنِالا  اَنْمِْهلَأ  َو  َکِمْکُح ، ْنِم  ُبِعْصَتْسَن  اَم  اَْنیَلَع  ْلّهَس  َو  َِکئاَضَق ، ْنِم  ُهَرْکَن  اَم 
َّکنِإ ًاریِـصَم ، ُمَرْکَأ  َو  ًهَِبقاَع ، ُدَـمْحَأ  َیِه  ِیّتلِاب  اََنل  ِْمتْخا  .َتْهِرَک َو  اَم  َّریَخَتَن  َال  َو  َْتبَبْحَأ ، اَم  َهَرْکَن  َال  َو  َتْرّخَأ ، اَم  َلیِْجعَت  َال  َو  َْتلّجَع ،

.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ُدیُِرت ، اَم  ُلَعْفَت  َو  َهَمیِسَْجلا ، یِطُْعت  َو  َهَمیِرَْکلا ، ُدیُِفت 
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33

هراختسا يارب  اعد 

باختنا تخانش  امرف و  ررقم  میارب  تسا  ریخ  هچنآ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  منک  یم  ریخ  بلط  وت  ملع  هب  اراگدرورپ 
هدومرف مکح  ام  رب  هچنآ  هب  ندش  میلست  ببـس  يا و  هدرک  رّدقم  نامیارب  هچنآ  هب  يدنماضر  هلیـسو  ار  نیا  نک و  ماهلا  ناملد  رب  ار 

.امرف نامدییأت  صالخا  لها  نیقی  هب  ندناسر  هب  ار  ام  نک و  فرطرب  ام  زا  ار  دیدرت  کش و  هد و  رارق  يا 

ار تیاضر  میرامـش و  کبـس  ار  تریدـقت  هجیتن  رد  ات  نکم  التبم  يا  هدرک  راـیتخا  وت  هچنآ  تخانـش  زا  ندوب  زجاـع  هب  ار  اـم  اـهلا 
.تسا رتکیدزن  یتحاران  يرامیب و  هب  رترود و  يریخب  تبقاع  هب  هک  میور  یهار  هب  میدنسپن و 

رب میناد  یم  تخـس  وت  ياضق  زا  هک  ار  هچنآ  نادرگ و  ام  هقالع  دروم  تسین  ام  لیم  باب  يا و  هدرک  مکح  وت  هک  ار  هچنآ  ادنوادخ 
ولج يا و  هتخادنا  ولج  نتخادـنا  بقع  هب  ات  امرف  ماهلا  ناملد  رب  يا  هدومن  دراو  ام  رب  هک  ار  تا  هتـساوخ  نتفریذـپ  .نک و  ناسآ  نآ 

وت هک  ار  هچنآ  میرادـب و  تسود  زین  اـم  يراد  یم  تسود  وـت  هک  ار  هـچنآ  میـشاب و  هتـشادن  تـسود  ار  يا  هداـتفا  بـقع  نتخادـنا 
.مینکن باختنا  يراد  تهارک 

اطع وکین  وت  هک  اریز  امرف  ریخ  هب  متخ  تسا  رت  یمارگ  شتـشگزاب  تسا و  هدیدنـسپ  شنایاپ  هک  يروط  هب  ار  ام  تبقاع  اراـگدرورپ 
.ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  یهد و  یم  ماجنا  ینک  هدارا  هچنآ  یشخب و  یم  گرزب  تمعن  ینک و  یم 
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ٍبْنَذِب ٍهَحیِضَفِب  یًلَتْبُم  يَأَر  ْوَأ  َیِلُتْبا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 34)

ْمَلَف َهَشِحاَْفلا  َبَکَتْرا  َو  ُهْرَهْـشَت ، ْمَلَف  َهَِبئاَْعلا  َفَرَْتقا  ِدَـق  اَنّلُکَف  َكِْربُخ ، َدـَْعب  َِکتاَفاَعُم  َو  َکِْملِع ، َدـَْعب  َكِْرتِس  یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکل  ّمُهّللا 
ٍهَئیِطَخ َو  اَهاَْنبَـسَتْکا ، ٍهَئّیَـس  َو  ُهاَْنیّدَـعَتَف ، ِْهیَلَع  اَنَتْفَقَو  ْدَـق  ٍْرمَأ  َو  ُهاَْنیَتَأ ، ْدَـق  َکـَل  ٍیْهَن  ْمَک  .ِْهیَلَع  ُْللْدـَت  ْمَلَف  ِئِواَـسَْملِاب  َّرتَسَت  َو  ُهْحَـضْفَت ،

ًامْدَر َو  ْمِهِراَْصبَأ ، َنوُد  ًاباَجِح  اََنل  َُکتَِیفاَع  َْتناَک  َنیِرِداَْقلا ، َقْوَف  اَِهناَلْعِإ  یَلَع  َرِداَْقلا  َو  َنیِرِظاّنلا ، َنوُد  اَْهیَلَع  َِعلّطُْملا  َْتنُک  اَهاَْنبَکَتْرا ،
ًایْعَس َو  ِهَئیِطَْخلا ، ِفاَِرْتقا  َو  ُِقلُْخلا ، ِءوُس  ْنَع  ًارِجاَز  َو  اََنل ، ًاظِعاَو  ِهَلیِخّدلا ، َنِم  َْتیَفْخَأ  َو  ِهَرْوَْعلا ، َنِم  َتْرَتَس  اَم  ْلَعْجاَف  .ْمِهِعاَمْـسَأ  َنوُد 

ّانِإ َْکنَع ، َهَْلفَْغلا  اَنْمُسَت  َال  َو  ِهِیف ، َْتقَْولا  ِبّرَق  َو  ِهَدوُمْحَْملا ، ِقیِرّطلا  َو  ِهَیِحاَْملا ، َِهبّْوتلا  َیلِإ 
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34

دید یم  ار  یهانگ  هب  راتفرگ  ای  دش و  یم  راتفرگ  هک  یماگنه 

ام زا  هکره  سپ  یـشخب  یم  تیفاع  تاـعالطا  نتـشاد  اـب  یناـشوپ و  یم  ار  ناـهانگ  تا  یئاـناد  اـب  هک  منک  یم  دـمح  ار  وت  اـهلاراب 
دناشوپ و ار  شیاه  شزغل  راکهنگ ، .يدومنن  شیاوسر  دروآ  اجب  یتارکنم  اشحف و  هکره  يدرکن و  شروهشم  دش  بکترم  یهانگ 

نآ رب  ار  ام  هک  ار  تتاروتسد  زا  هزادنا  هچ  میدروآ و  اجب  هک  ار  وت  یهن  زا  هزادنا  هچ  .يدرکن  تلالد  شیاه  شزغل  هب  ار  یـسک  وت 
زا وت  هک  یلاح  رد  میدـش ، بکترم  هک  یهانگ  میدروآ و  گنچ  هب  هک  یتشز  اـسب  هچ  میدومن و  زواـجت  نآ  رب  یلو  يداد  ییانـشآ 

شیپ ام  يارب  وت  نداد  ییاهر  تیفاع و  يدوب و  اناوت  ییاناوت  ره  زا  رتشیب  نآ  ندرک  اشفا  رب  يدوبن و  رگ  هراظن  یلو  يدوب  علطم  نآ 
.دوب لیاح  ناشیاهشوگ  ربارب  رد  هدرپ و  ناشیا  مشچ 

ماجنا دـب و  قالخا  زا  ترفن  هظعوم و  هلیـسو  ام  يارب  یتشاد  یفخم  هک  یتشز  يدـناشوپ و  ییایح  یب  زا  هک  هچنآ  راـگدرورپ  سپ 
.هد رارق  هدیدنسپ  ار  دشاب  هانگ  هدننک  وحم  هک  يا  هبوت  يارب  شالت  هانگ و 

.امرفم تلفغ  هب  التبم  تدوخ  هیحان  زا  ار  ام  نادرگ و  کیدزن  ار  تیوس  هب  تشگزاب  تقو  ایادخ 
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اَْنلَعْجا َو  َنیِرِهاّطلا ، َِکتّیَِرب  ْنِم  ِهَْوفّصلا  ِِهتَْرتِع  ٍدّمَُحم َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ّمُهّللا  َِکتَرَیِخ  یَلَع  ّلَص  .َنُوِبئاَت َو  ِبُونّذلا  َنِم  َو  َنُوبِغاَر ، َْکَیلِإ 
.َتْرَمَأ اَمَک  َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس َو  ْمَُهل 
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.میشاب یم  هدننک  هبوت  ناهانگ  زا  میناهاوخ و  تیوس  هب  ام 

نیب زا  هدیزگرب  هک  وا  ترتع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  دنترابع  هک  تقلخ  زا  تا  هدیزگرب  رب  تسرف  دورد  و 
رما ام  هب  دوخ  هک  روط  ناـمه  میـشاب  ناشتاروتـسد  عیطم  نیمارف و  ياونـش  هک  هد  قیفوت  اـم  هب  دـنناکاپ و  زا  دنـشاب و  یم  تناگدـنب 

.يا هدومرف 
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اَیْنّدلا ِباَحْصَأ  یَلِإ  َرَظَن  اَذِإ  اَضّرلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 35)

ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِلْضَْفلِاب  ِهِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َذَخَأ  َو  ِلْدَْعلِاب ، ِهِداَبِع  َشِیاَعَم  َمَسَق  َهّللا  ّنَأ  ُتْدِهَش  ِهّللا ، ِمْکُِحب  یًضِر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
ّْبیَط َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َکَمْکُح  َطَمْغَأ  َو  َکَْـقلَخ ، َدُـسْحَأَف  ِینَتْعَنَم  اَِـمب  ْمُْهِنتْفَت  اـَل  َو  ْمُهَْتیَطْعَأ ، اَِـمب  یِّنتْفَت  اـَل  َو  ِِهلآ ،
ََکل يِرْکُش  ْلَعْجا  َو  ِهَرَیِْخلِاب ، ّالِإ  ِرْجَی  َْمل  َكَءاَضَق  ّنَِأب  اَهَعَم  ِّرقُِأل  َهَقّثلا  َِیل  ْبَه  َو  يِرْدَص ، َکِمْکُح  ِِعقاَوَِمب  ْعّسَو  َو  یِسْفَن ، َِکئاَضَِقب 
ٍهَوَْرث ِبِحاَِصب  ّنُظَأ  ْوَأ  ًهَساَسَخ ، ٍمَدَـع  يِذـِب  ّنُظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِـصْعا  َو  ِینَْتلّوَخ ، اَم  یَلَع  َكاـّیِإ  يِرْکُـش  ْنِم  َرَفْوَأ  یّنَع  َْتیَوَز  اَـم  یَلَع 

َو ُدَْفنَت ، َال  ٍهَوْرَِثب  اَنْعّتَم  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َُکتَداَبِع ، ُْهتّزَعَأ  ْنَم  َزیِزَْعلا  َو  َُکتَعاَط ، ُْهتَفّرَش  ْنَم  َفیِرّشلا  ّنِإَف  اًلْضَف ،
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35

ادخ ياه  هداد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يدنماضر 

هنالداع ار  شناگدـنب  تشیعم  دـنوادخ  هک  مهد  یم  تداهـش  متـسه ، یـضار  شمکح  هب  نم  تسا و  راـگدرورپ  صوصخم  دـمح 
رب تیاـه  هداد  هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا  .هدوـمن  راـتفر  ناـسحا  لـضف و  هب  شقلخ  عـیمج  اـب  هدوـمرف و  میـسقت 

تداسح تناگدنب  رب  هک  امرفم  توخن  ربک و  راتفرگ  يا  هدادن  نم  هب  هک  ار  هچنآ  رطاخ  هب  ار  نادنمتورث  نکم و  ناحتما  تناگدـنب 
.مرامش کبس  ار  تتاردقم  مکح و  مزرو و 

هدومرف ردقم  هک  ییاهزیچ  رد  ار  ما  هنیـس  نادرگ و  هزیکاپ  دوخ  یعطق  مکح  هب  ار  منورد  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
نم هب  هچنآ  هرابرد  ارم  ساپس  ددرگ و  یمن  يراج  ریخ  راک  رد  زج  وت  ياضق  هک  منک  رارقا  هک  هد  يدامتعا  نم  هب  امن و  هداشگ  يا 
رترب تلیـضف و  اـب  ار  دـنمتورث  تسپ و  راوخ و  ار  رادـن  مدآ  هکنیا  زا  ارم  نک و  رتـناوارف  يا  هدومرف  اـطع  هچنآ  هب  تبـسن  يا  هدادـن 

هک تسا  یـسک  ردـقنارگ  زیزع و  دـشخب و  شتفارـش  وت  یگدـنب  هک  تسا  یـسک  دنمـشزرا  فیرـش و  هک  ارچ  امرف  ظـفح  مرادـنپ 
.دیامن شزیزع  تتدابع 
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.ٌدَحَأ ًاوُفُک  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوت َو  َْمل  ِْدَلت َو  َْمل  يِّذلا  ُدَمّصلا ، ُدَحَْألا  ُدِحاَْولا  َّکنِإ  َِدبَْألا ، ِْکُلم  ِیف  اَنْحَرْسا  َو  ُدَقُْفی ، َال  ٍّزِِعب  اَنْدّیَأ 

216 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد زا  هک  امرف  دـییأت  یتّزع  هب  ار  ام  دوش و  یمن  دوبان  هک  زاس  دـنم  هرهب  یتورث  زا  ار  اـم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ 
یمن یسک  دنزرف  يرادن و  دنزرف  هک  یتسه  یسک  يزاین ، یب  دحا و  دحاو  وت  هک  اریز  زاس  هناور  يدبا  تنطلـس  رد  ارم  دور و  یمن 

.تسین تیاتمه  یسک  یشاب و 
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ِدْعّرلا َتْوَص  َعِمَس  ِقْرَبْلا َو  ِباَحّسلا َو  یَلِإ  َرَظَن  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 36)

َرَطَم اَمِِهب  اَنْرِطُْمت  اَلَف  ٍهّراَض ، ٍهَمِقَن  ْوَأ  ٍهَِعفاَن  ٍهَمْحَِرب  َکَتَعاَط  ِناَرِدَْتبَی  َِکناَوْعَأ ، ْنِم  ِناَنْوَع  ِْنیَذَه  َو  َِکتاَیآ ، ْنِم  ِناَتَیآ  ِْنیَذَـه  ّنِإ  ّمُهّللا 
اَهاَذَأ َو اّنَع  ْفِرْـصا  َو  اَهَتَکََرب ، ِِبئاَحّـسلا َو  ِهِذَه  َعْفَن  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِءاَلَْبلا  َساَِبل  اَمِِهب  اَنِْـسْبُلت  َال  َو  ِءْوّسلا ،

.ًهَهاَع اَنِِشیاَعَم  یَلَع  ْلِسُْرت  َال  َو  ٍهَفِاب ، اَهِیف  اَْنبُِصت  َال  َو  اَهَتّرَضَم ،

َیلِإ ِبَضَْغلِاب  ْلِمَف  َكِْوفَع ، ِلاَؤُس  ِیف  َْکَیلِإ  ُلِهَْتبَن  َو  َِکبَضَغ ، ْنِم  َكُریِجَتْسَن  ّانِإَف  ًهَطْخَـس ، اَهَْتلَـسْرَأ  َو  ًهَمِقَن ، اَهَْتثََعب  َْتنُک  ْنِإ  ّمُهّللا َو 
اَْنلَغْـشَت َال  َو  َِکقْزِِرب ، اَنِروُدُـص  َرَحَو  ْجِرْخَأ  َو  َكاَیْقُِـسب ، اَنِداَِلب  َلْحَم  ْبِهْذَأ  ّمُهّللا  .َنیِدِْـحلُْملا  یَلَع  َکـِتَمِقَن  یَحَرْرِدَأ  َو  َنیِکِرْـشُْملا ،

اَِنتّفاَک ْنَع  ْعَطْقَت  َال  َو  َكِْریَِغب ، َْکنَع 

218 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


36

قرب دعر و  ماگنه 

تمحر ندناسر  رد  وت  زا  يرادربنامرف  تهج  هک  دناوت  نارای  زا  ناسر  يرای  ود  دـناوت و  تایآ  زا  تیآ  ود  قرب  دـعر و  اراگدرورپ 
نامتماق رب  يراتفرگ  الب و  سابل  رابم و  اـم  رب  هدـننک  ناریو  ناراـب  ود ، نآ  هلیـسو  هب  سپ  دنباتـش  یم  راـبنایز  باذـع  اـی  دـنمدوس و 

.ناشوپم

نک عفد  ام  زا  ار  ناشیاه  نایز  اه و  تیذا  امرف و  لزان  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تاکرب  عفانم و  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ 
.امرفم دراو  یبیسآ  اهنآ  هیحان  زا  ام  تشیعم  رب  ناسرم و  يرامیب  ام  هب  اهنآ  طسوت  هب  و 

هب وفع  بلط  تهج  تبضغ و  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  ندناسر  رفیک  الب و  يارب  يا  هداتسرف  ار  اهربا  رگا  اهلاراب 
هب دـنرفاک  هکناـنآ  رب  ار  تباذـع  يایـسآ  نادرگرب و  راـفک  نیکرـشم و  هب  ار  تمـشخ  نیارباـنب  مینک  یم  يراز  هـیرگ و  تهاـگرد 

نداد يزور  اب  ار  نامندوب  رطاخ  هدرزآ  یلایخدب و  ربب و  نیب  زا  تناراب  نداتـسرف  اب  ار  نامیاهرهـش  یکـشخ  ایادخ  روآرد  شخرچ 
.نکم غیرد  ام  همه  زا  ار  تفطل  امرفم و  لوغشم  تدوخ  ریغ  هب  ار  ام  نک و  لیاز  دوخ 
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اَِمب ُمُکَْحت  ٌعاَِنْتما ، َِکتَوْطَـس  ْنَع  ٍدَـحَِأب  َال  َو  ٌعاَفِد ، َکَنوُد  ٍدَـحَأ  َدـْنِع  اَم  ْتیَقَو ، ْنَم  َِملاّسلا  ّنِإ  َو  َْتیَنْغَأ ، ْنَم  ِّینَْغلا  ّنِإَـف  َكِّرب ، َهّداَـم 
َنِم اَنَْتلّوَخ  اَم  یَلَع  ُرْکّـشلا  ََکل  َو  ِءاَلَْبلا ، َنِم  اَـنَْتیَقَو  اَـم  یَلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  .تْدَرَأ  ْنَمِیف  َتْدَرَأ  اَِـمب  یِـضْقَت  َو  َْتئِـش ، ْنَم  یَلَع  َْتئِش 

ُِلباَْقلا ِمَعّنلا ، ِمیِظَِعل  ُباّهَْولا  ِنَنِْملا ، ِمیِـسَِجب  ُناّنَْملا  َّکنِإ  ُهَءاَمَـس ، ُهَضْرَأ َو  ُأَلْمَی  ًادْمَح  ُهَءاَرَو ، َنیِدِماَْحلا  َدْمَح  ُفّلَُخی  ًادْـمَح  ِءاَمْعّنلا ،
.ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ِلْوّطلا ، وُذ  ُلِمْجُْملا  ُنِسْحُْملا  ِرْکّشلا ، َلِیلَق  ُرِکاّشلا  ِدْمَْحلا ، َریِسَی 
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ظفح ثداوح  زا  يرادب و  تمالس  ار  وا  وت  هک  تسا  یسک  ملاس  مدآ  ینک و  شزاین  یب  وت  هک  تسا  یـسک  یعقاو  زاین  یب  هک  اریز 
.ییامرف

اریز دشاب  یمن  تتوطس  هبلغ و  زا  نتشادزاب  تردق  ار  سک  چیه  تسین و  شا  هدنب  زا  عافد  ظفح و  هب  رداق  وت  لثم  سک  چیه  نوچ 
ظفح اهالب  زا  ار  ام  هک  اریز  يدمح  راوازس  وت  سپ  .داد  یهاوخ  نامرف  یهاوخب  هچره  هب  درک و  یهاوخ  مکح  ینک  هدارا  هچره  هب 

نیمز و یمامت  هک  يدمح  هتـشاد ، يرترب  اهدمح  ریاس  رب  هک  يدـمح  يا  هدیـشخب  ام  هب  هک  ییاه  تمعن  رب  تسارت  رکـش  يدرک و 
.دنک رپ  ار  ادخ  نامسآ 

یم ار  كدـنا  ساپـس  هکنآ  ییوـت  یـشخب و  یم  رایـسب  گرزب  ياـه  تمعن  یهد و  یم  ناوارف  تمعن  هک  یـسک  ییوـت  قـیقحت  هـب 
یم وت  يوس  هب  راک  نایاپ  وت و  زج  ییادـخ  تسین  مرک ، لضف و  ياراد  راتفرـشوخ  راـکوکین و  مک ، رکـش  هدـنهد  شاداـپ  يریذـپ ،

.دشاب
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ِرْکّشلا ِهَیِدْأَت  ْنَع  ِریِصْقّتلاِب  َفَرَتْعا  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 37)

ّالِإ َدَـهَتْجا  ِنِإ  َِکتَعاَط َو  ْنِم  ًاغَْلبَم  ُُغْلبَی  َال  َو  ًارْکُـش ، ُهُمِْزُلی  اَم  َِکناَسْحِإ  ْنِم  ِْهیَلَع  َلَصَح  ّالِإ  ًهَیاَغ  َكِرْکُـش  ْنِم  ُُغْلبَی  اـَل  ًادَـحَأ  ّنِإ  ّمُهّللا 
َرِفْغَت ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُبِجَی  َال  .َِکتَعاَط  ْنَع  ٌرّصَقُم  ْمُهُدَبْعَأ  َو  َكِرْکُش ، ْنَع  ٌزِجاَع  َكِداَبِع  ُرَکْشَأَف  َِکلْضَِفب ، َِکقاَقِْحتْـسا  َنوُد  ًارّـصَقُم  َناَک 
ُبِیُثت َو  ُهَتْرَکَش ، اَم  َریِسَی  ُرُکْشَت  َِکلْضَِفبَف ، ُْهنَع  َتیِضَر  ْنَم  َو  َِکلْوَِطبَف ، َُهل  َتْرَفَغ  ْنَمَف  ِِهباَجِیتْسِاب ، ُْهنَع  یَضَْرت  ْنَأ  َال  َو  ِِهقاَقِْحتْـسِاب ، َُهل 

ُْهنِم ِعاَِنْتمِالا  َهَعاَِطتْـسا  اوُکَلَم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاَزَج  ُْهنَع  َتْمَظْعَأ  ْمَُهباََوث َو  ِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  يِذـّلا  َكِداَبِع  َرْکُـش  ّنَأَک  یّتَح  ِهِیف  ُعاَُطت  اَم  ِلـِیلَق  یَلَع 
اوُِکلْمَی ْنَأ  َْلبَق  ْمُهَْرمَأ  یَِهلِإ ! اَی  َتْکَلَم  َْلب  ْمُهَْتیَزاَجَف ، َكِدَِیب  ُُهبَبَس  ْنُکَی  َْمل  ْوَأ  ْمُهَْتیَفاَکَف ، َکَنوُد 
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37

رکش ندروآ  اجب  رد  یناوتان  هب  رارقا 

يرکش تسا  مزال  ددرگ و  یم  شلاح  لماش  وت  بناج  زا  يرگید  ناسحا  هکنیا  رگم  دسر  یمن  ترکش  لامک  هب  یـسک  اراگدرورپ 
.تسوت مرک  لضف و  قحتـسم  تسا و  رّـصقم  هکنیا  رگم  دـنک  شالت  هچرگ  ددرگ  یمن  لیان  تتاعاط  زا  یتعاـط  هب  .دـیامن و  رگید 

یگتسیاش رطاخ  هب  ار  سک  چیه  .دنشاب  یم  وت  تعاط  زا  ناوتان  اهنآ  نیرتدباع  دناوت و  رکش  زا  زجاع  تناگدنب  نیرترکاش  نیاربانب 
تمرک لضف و  رطاخ  هب  يزرمآ  یم  ار  هکره  هکلب  ینک  یضار  ار  وا  شندوب  راوازس  تلع  هب  هن  يزرمایب و  هک  تسین  مزال  دراد  هک 

.تسوت تمحرم  فطل و  زا  يوش  یم  یضار  هکره  زا  دشاب و  یم 

هک تناگدـنب  رکـش  اـیوگ  هـکنیا  اـت  یهد  یم  شاداـپ  ار  مـک  يرادربناـمرف  یهد و  یم  ناوارف  شاداـپ  تا  هدـنب  رـصتخم  رکـش  هـب 
نآ زا  نتـشادهگن  زاب  رب  وت  نودـب  هک  تسا  يراـک  يا  هدومن  گرزب  نآ  زا  ار  ناـنآ  يازج  يا و  هدرک  بجاو  نآ  رب  ار  ناشـشاداپ 
هداد شاداپ  ار  اهنآ  نیاربانب  هدوبن  وت  رایتخا  رد  يرازگرکـش  نآ  ببـس  ای  یهد و  یم  شاداپ  ار  اهنآ  تهج  نیمه  هب  دـنراد  تردـق 

! يا

.دنوش کلام  ار  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  يراد  رایتخا  رد  ار  ناشروما  همه  وت  نم  يادخ  يا  هکلب 
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ّلُکَف .ُْوفَْعلا  َکَلِیبَس  َو  ُناَسْحِْإلا ، َکَتَداَع  َو  ُلاَْضفِْإلا ، َکَتّنُـس  ّنَأ  َِکلَذ  َو  َِکتَعاَط ، ِیف  اوُضیُِفی  ْنَأ  َْلبَق  ْمَُهباََوث  َتْدَدْعَأ  َو  َکَتَداَبِع ،
، ْتبَجْوَتْسا اّمَع  ِریِصْقّتلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  ٌّرِقُم    ٌ ّلُک َو  َْتیَفاَع ، ْنَم  یَلَع  ٌلّضَفَتُم  َّکنَِأب  ٌهَدِهاَش  َو  َْتبَقاَع ، ْنَِمل  ٍِملاَظ  ُْریَغ  َّکنَِأب  ٌهَفِرَتْعُم  ِهّیِرَْبلا 
 .ٌ ّلاَض َکِقیِرَط  ْنَع  ّلَض  اَم  ّقَْحلا  ِلاَثِم  ِیف  َلِطاَْبلا  ُمَُهل  َرّوَص  ُّهنَأ  َال  َْول  َو  ٍصاَع ، َكاَصَع  اَم  َِکتَعاَط  ْنَع  ْمُهُعِدَتْخَی  َناَْطیّشلا  ّنَأ  َال  ْوَلَف 

ُِکلْمَت اَـمِیف  یِـصاَْعِلل  ِیلُْمت  َو  َُهل ، ُهَْتّیلََوت  َْتنَأ  اَـم  ِعـیِطُْمِلل  ُرُکْـشَت  َكاَـصَع  ْوَأ  َکَـعاَطَأ  ْنَم  ِهَلَماَـعُم  ِیف  َکَـمَرَک  َنَْیبَأ  اَـم  َکَناَْحبُـسَف 
َْتنَأ اَم  یَلَع  َعیِطُْملا  َتْأَفاَک  َْول  َو  ُْهنَع ، ُُهلَمَع  ُرُـصْقَی  اَِمب  اَمُْهنِم    ٍ ّلُک یَلَع  َْتلّـضَفَت  َو  َُهل ، ْبِجَی  َْمل  اَم  اَـمُْهنِم  اـّلُک  َْتیَطْعَأ  ِهِیف ، ُهَتَلَجاَـعُم 

ِهَلیِوّطلا ِهّدُْـملِاب  ِهَِیناَْفلا  ِهَریِـصَْقلا  ِهّدُْـملا  یَلَع  ُهَْتیَزاَج  َکِمَرَِکب  َکّنَِکل  َو  َُکتَمِْعن ، ُْهنَع  َلوَُزت  ْنَأ  َو  َکـَباََوث ، َدـِقْفَی  ْنَأ  َکَـشْوََأل  ُهَْتّیلََوت 
یَلَع ِِهب  يَْوقَی  يِذـّلا  َکـِقْزِر  ْنِم  َلَـکَأ  اَـمِیف  َصاَـصِْقلا  ُهْمُـسَت  َْمل  ُّمث  ِهَِیقاَْـبلا ، ِهَدـیِدَْملا  ِهَیاَْـغلِاب  ِهَِلئاّزلا  ِهَبیِرَْقلا  ِهَیاَْـغلا  یَلَع  َو  ِهَدـِلاَْخلا ،
َحَدَک اَم  ِعیِمَِجب  َبَهََذل  ِِهب  َِکلَذ  َْتلَعَف  َْول  َو  َِکتَرِفْغَم ، َیلِإ  اَِهلاَمِْعتْسِاب  َّببَـسَت  ِیّتلا  ِتَالْآلا  ِیف  ِتاَشَقاَنُْملا  یَلَع  ُْهلِمَْحت  َْمل  َو  َِکتَعاَط ،

،ِ هِیف یَعَس  اَم  ِهَلْمُج  َُهل َو 
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ّتنس وت  هک  تسا  رطاخ  نیدب  نیا  دنیآرد و  تتاروتـسد  ورگ  رد  هکنآ  زا  لبق  يا  هدرک  هدامآ  ار  ناشیا  باوث  دنریگ و  رایتخا  رد  و 
.تسا ششخب  وفع و  رب  تهار  ناسحا و  رب  وت  تداع  يراد و  ندناسر  ریخ 

لضف و رطاـخ  هب  وت  هک  دـندهاش  یگمه  يراد و  یمن  اور  متـس  یهد  رفیک  هکره  رب  وت  هک  دـنراد  فارتعا  تادوجوم  یماـمت  اـهلا 
.دنا هدرک  یهاتوک  يراوازس  هچنآ  هب  تبسن  هک  دنراد  رارقا  همه  یهاوخ و  یم  تیفاع  نانآ  يارب  تمرک 

ناشیا يارب  قح  تروص  هب  ار  لطاب  رگا  دنک و  یمن  تا  ینامرفان  سک  چیه  دهدن  بیرف  ار  اهنآ  وت  یگدنب  هرابرد  ناطیش  رگا  اهلا 
هک ییاـهنآ  اـب  هلماـعم  رد  تیراوـگرزب  مرک و  هزادـنا  هچ  وـت و  یهزنم  سپ  .ددرگ  یمن  هارمگ  وـت  هار  زا  سک  چـیه  دـهدن  هوـلج 

شاداپ يا  هتخاس  هدامآ  شیارب  هچنآ  زا  هدرب  ار  تنامرف  هکنآ  .تسا  راکشآ  نشور و  دنا  هدومن  تینامرفان  ای  هدرک و  تیرادربنامرف 
یم اطع  نامرفان  رادربنامرف و  ینعی  ود  ره  هب  .يزادـنا  یم  ریخأت  هب  ار  شرفیک  یتسه  باتـش  هب  رداق  هکنیا  اب  ار  نامرفان  یهد و  یم 

.درادن شزرا  شلباقم  رد  ناشراک  هک  ییامرف  یم  فطل  يزیچ  اهنآ  زا  مادکره  هب  دنرادن و  قاقحتسا  هک  یلاح  رد  ینک 

هب دـهدب و  تسد  زا  ار  باوـث  هک  دوـب  هدـنامن  يزیچ  يداد  یم  شاداـپ  يا  هدرک  فـیلکت  وا  رب  هک  يراـک  هـب  ار  رادربناـمرف  رگا  و 
دیواج یگدـنز  هب  ترخآ  ناهج  رد  هدروآ  اجب  یمک  تدـم  رد  هک  ار  وا  ياهراک  تمرک  اب  قباطم  وت  نکلو  ددرگن  لیان  وت  تمعن 

.يداد خساپ  یگشیمه  یشاداپ  هب  تسا  ینتفر  نیب  زا  کیدزن و  شنایاپ  هک  ییاهراک  يدومن و  تیانع  شاداپ 

رازبا و رد  ار  وا  هتـشادن و  ضوع  عقوت  دشاب  هتـشاد  ار  تا  یگدنب  رب  تردق  ات  دنک  یم  قازترا  تمرک  هب  هک  هچنآ  زا  تا  هدنب  زا  و 
هچنآ هدیـشک و  تمحز  شیارب  هچنآ  يدرک  یم  نینچ  وا  اب  رگا  يا و  هدومنن  يریگتخـس  دـشاب  یم  تشزرمآ  هب  یهار  هک  یلیاسو 

.دوب هتفر  تسد  زا  تفاطلا  نیرتکچوک  لباقم  رد  هدرک  شالت  شیارب 
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 - اَذَه یَتَم .!؟ َال ! َِکباََوث ؟ ْنِم  ًاْئیَش  ّقِحَتْسَی  َناَک  یَتَمَف  َکِمَِعن ، ِِرئاَِسب  َْکیَدَی  َْنَیب  ًانیِهَر  َیِقََبل  َو  َِکنَنِم ، َکیِداَیَأ َو  ْنِم  يَْرغّصِلل  ًءاَزَج 
ِِهلاَِحب َلِْدبَتْسَی  ْیَِکل  َِکتَمِقَِنب  ُْهلِجاَُعت  ْمَلَف  َکَیْهَن  ُِعقاَوُْملا  َكَْرمَأ َو  یِـصاَْعلا  اّمَأَف  ََکل ، َدّبَعَت  ْنَم  ُلِیبَس  َو  َکَعاَطَأ ، ْنَم  ُلاَح  یَِهلِإ -! اَی 

، َِکَتبوُقُع ْنِم  َکِْقلَخ  ِعیِمَِجل  َتْدَدْعَأ  اَم  ّلُک  َِکناَیْصِِعب  ّمَه  اَم  ِلّوَأ  ِیف  ّقِحَتْسَی  َناَک  ْدََقل  َو  َِکتَعاَط ، َیلِإ  َِهباَنِْإلا  َلاَح  َِکتَیِصْعَم  ِیف 
ْنَمَف .َِکبِجاَو  ِنوُدـِب  یًـضِر  َو  َکّقَح ، ْنِم  ٌكَْرت  ِباَقِْعلا  ِهَمِقّنلا َو  ِتاَوَطَـس  ْنِم  ِْهیَلَع  ِِهب  َتْأَْطبَأ  ِباَذَْـعلا َو  َنِم  ُْهنَع  َتْرّخَأ  اَم  ُعیِمَجَف 
َْکنِم َفاَُخی  ْنَأ  َْتمُرَک  َو  ِناَسْحِْإلِاب ، ّالِإ  َفَصُوت  ْنَأ  َتْکَراَبَتَف  ْنَم .؟ َال ! َْکیَلَع ؟ َکَلَه  ْنّمِم  یَقْـشَأ  ْنَم  َو  َکـْنِم ، یَِهلِإ -! اَـی   - ُمَرْکَأ

، ِیلَمَأ ِیل  ْبَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َكاَضْرَأ ، ْنَم  َباََوث  َُکلاَفْغِإ  ُفاَُخی  َال  َو  َكاَصَع ، ْنَم  یَلَع  َكُرْوَج  یَشُْخی  َال  ُلْدَْعلا ، ّالِإ 
.ٌمیِرَک ٌناّنَم  َّکنِإ  ِیلَمَع ، ِیف  ِقِیفّْوتلا  َیلِإ  ِِهب  ُلِصَأ  اَم  َكاَدُه  ْنِم  ِینْدِز  َو 
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!؟ عقوم هچ  یتسار  دشاب  وت  باوث  قیال  عقوم  هچ  رد  سپ  .تشگ  یم  تیاه  تمعن  هیقب  نویدم  و 

هدومن و فّلخت  ار  تنامرف  هکنآ  اما  تسا و  هدرک  یگدنب  ارت  هک  یـسک  هار  تسا و  ربنامرف  ارت  هکنآ  لاح  تسا  نیا  نم  يادـخ  يا 
ددرگرب و تا  یگدنب  هبوت و  لاح  هب  تیـصعم  لاح  زا  دیاش  يدرکن  باتـش  شرفیک  رد  هدرک  لمع  يا  هدومرف  یهن  هک  ار  هچنآ  هب 
، يا هتخاـس  هداـمآ  تناگدـیرفآ  همه  يارب  هک  دوب  يرفیک  راوازـس  دـش  وـت  تیـصعم  بکترم  هک  يراـب  نیلوا  ناـمه  رد  کـش  یب 
هک تسا  يزیچ  هب  اضر  يدرک  یـشوپ  مشچ  دوخ  قح  زا  هچنآ  ره  یتخادـنا و  ریخأت  هب  شیارب  باذـع  زا  هک  ار  هچنآ  همه  نیاربانب 

فالخرب هک  تسا  نآ  زا  رت  تخب  نوگن  یـسک  هچ  رتراوگرزب و  وت  زا  یـسک  هچ  نم  يادخ  يا  دشاب  یم  دوخ  قاقحتـسا  زا  رتمک 
هدش فیـصوت  فطل  ناسحا و  هب  هک  یلاح  رد  ینآ  زا  رتگرزب  وت  اریز  دـشاب ؟ رت  تخب  نوگن  هک  تسیک  هن  ددرگ ، دوبان  وت  ياضر 

.دنسرتب وت  زا  لدع  زا  زج  هک  ینآ  زا  رتالاو  يا و 

باوـث نودـب  هدرک  بلج  ار  تیاـضر  هکنآ  شاداـپ  هک  تسین  ینارگن  ياـج  ینک و  متـس  راـکهنگ  رب  هـک  تـسین  نآ  زا  سرت  اـهلا 
ماجنا رد  قیفوت  هب  ارم  تیاه  ییامنهار  اب  امرف و  اطع  مدـنموزرآ ، هچنآ  مه  نم  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  يرذـگب ،

.یمیرک ناوارف و  هدنهد  تمعن  هک  اریز  ناسرب  هحلاص  لامعا 
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ِراّنلا َنِم  ِهِتَبَقَر  ِكاَکَف  یِف  ْمِهِقوُقُح َو  یِف  ِریِصْقّتلا  َنِم  ِداَبِعْلا َو  ِتاَعِبَت  ْنِم  ِراَذِتْعاِلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 38)

ْمَلَف َّیلِإ  َرَذَتْعا  یِسُم ٍء  ْنِم  َو  ُهْرُکْـشَأ ، ْمَلَف  َّیلِإ  َيِدْسُأ  ٍفوُْرعَم  ْنِم  َو  ُهْرُْـصنَأ ، ْمَلَف  ِیتَرْـضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  َْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  ّینِإ  ّمُهّللا 
ْنِم َو  ُهُْرتْسَأ ، ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمُْؤم  ِْبیَع  ْنِم  َو  ُهّْرفَوُأ ، ْمَلَف  ٍنِمْؤُِمل  ِینَمَِزل    ٍ ّقَح يِذ  ّقَح  ْنِم  َو  ُهِْرثوُأ ، ْمَلَف  ِیَنلَأَـس  ٍهَقاَـف  يِذ  ْنِم  َو  ُهْرِذـْعَأ ،
ْنِم ّيَدَـی  َْنَیب  اَِـمل  ًاـظِعاَو  ُنوُـکَی  ٍهَماَدـَن  َراَذـِتْعا  ّنِهِِرئاَـظَن  ْنِم  ّنُْهنِم َو  یَِهلِإ -! اَـی   - َکـَْیلِإ ُرِذَـتْعَأ  ُهْرُجْهَأ ، ْمَـلَف  ِیل  َضَرَع  ٍمـْثِإ  ّلُـک 

، ِتاَئّیّـسلا َنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَم  ِكَْرت  یَلَع  یِمْزَع  َو  ِتّالّزلا ، َنِم  ِهِیف  ُْتعَقَو  اَم  یَلَع  ِیتَماَدَن  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّنِهِهاَبْـشَأ ،
.َنِیباّّوتلا ّبُِحم  اَی  َکَتّبَحَم ، ِیل  ُبِجُوت  ًَهبَْوت 
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38

خزود شتآ  زا  يدازآ  تساوخرد  دارفا و  قوقح  هرابرد  اه  يراگنا  لهس  زا  یهاوخ  ترذعم 

یکین و زا  ما و  هدرکن  يرای  ار  هدیدمتـس  نم  هدش و  عقاو  یمولظم  رب  نم  ربارب  رد  هک  یملظ  زا  مهاوخ  یم  ترذعم  وت  زا  ادـنوادخ 
زا ما و  هتفریذپن  ار  شرذع  یلو  هتساوخ  رذع  نم  زا  هک  يراکاطخ  زا  ما و  هدومنن  يرازگساپس  ینادردق و  هدش و  نم  هب  هک  یتبحم 
نم رب  هک  ینامیا  اب  قح  بحاص  قح  زا  ما و  هدادـن  شا  هتـساوخ  هب  يرثا  بیترت  نم  هتـساوخ و  کمک  نم  زا  هک  ییاونیب  راـتفرگ و 

میارب هک  یهاـنگ  ره  زا  هرخـالاب  ما و  هدرکن  یـشوپرس  نم  هدـش و  راکـشآ  میارب  هک  ینمؤم  بیع  زا  ما و  هدادـن  ار  نآ  دوب و  مزـال 
.ما هدومنن  بانتجا  نآ  زا  هدمآ و  شیپ 

يارب اهنآ  دننام  رگا  هک  ینامیـشپ  يور  زا  یترذعم  اهنیا  ریاظن  مدرمـشرب و  هک  ییاهنیا  زا  نم  يادخ  يا  مهاوخ  یم  ترذـعم  وت  زا 
.دشاب هدنهد  دنپ  ظعاو و  داتفا  قافتا  نم 

هب هک  یناهانگ  كرت  رب  ارم  میمـصت  مدـش و  بکترم  هک  یناهانگ  هب  تبـسن  ار  ما  ینامیـشپ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ 
.ناگدننک هبوت  رادتسود  يا  ددرگ  وت  یتسود  ببس  نم  يارب  هک  هد  رارق  يا  هبوت  دروآ  یم  ور  نم 
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ِهَمْحّرلا ِوْفَعْلا َو  ِبَلَط  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 39)

، ٍهَنِمُْؤم ٍنِمُْؤم َو  ّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو  ٍمَثْأَم ، ّلُک  ْنَع  یِصْرِح  ِوْزا  َو  ٍمَرْحَم ، ّلُک  ْنَع  ِیتَوْهَش  ْرِـسْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
ِیل ْتَلَـصَح  ْوَأ  ًاتّیَم ، ِیتَماَلُِظب  یَـضَمَف  ِْهیَلَع ، َتْزَجَح  اَم  یّنِم  َکَهَْتنا  َو  ِْهیَلَع ، َتْرَظَح  اَم  یّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمّیَأ  ّمُهّللا َو  .ٍهَِملْـسُم  ٍِملْـسُم َو  َو 

اَم ْلَعْجا  َو  ِیب ، َبَسَتْکا  اّمَع  ُهْفِشْکَت  َال  َو  ِّیف ، َبَکَتْرا  اَم  یَلَع  ُهْفِقَت  َال  َو  یّنَع ، ِِهب  ََربْدَأ  اّمَع  َُهل  ُفْعا  َو  یّنِم ، ِِهب  َّملَأ  اَم  َُهل  ْرِفْغاَف  ًاّیَح  ُهَلَِبق 
ْنِم ِینْـضّوَع  َو  َنِیبّرَقَتُْملا ، ِتاَلِـص  یَلْعَأ  َو  َنِیقّدَصَتُْملا ، ِتاَقَدَص  یَکْزَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَقَدّـصلا  َنِم  ِِهب  ُتْعّرَبَت  َو  ْمُْهنَع ، ِْوفَْعلا  َنِم  ِِهب  ُتْحَمَس 
ٍْدبَع اَمّیَأ  ّمُهّللا َو  .َکّنَِمب  اّنِم    ٌ ّلُک َوُْجنَی  َو  َِکلْـضَِفب ، اّنِم  ٍدِـحاَو  ّلُک  َدَعْـسَی  یّتَح  َکَتَمْحَر ، ْمَُهل  ِیئاَـعُد  ْنِم  َو  َكَْوفَع ، ْمُْهنَع  يِْوفَع 

ِیتَیِحاَن ْنِم  ُهّسَم  ْوَأ  ٌكَرَد ، یّنِم  ُهَکَرْدَأ  َكِدِیبَع  ْنِم 
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39

راگدرورپ زا  تمحر  وفع و  بلط 

رازآ زا  زاس و  رود  یهانگ  ره  زا  ارم  صرح  نکش و  مهرد  مارح  راکره  هرابرد  ار  متوهش  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
.راد مزاب  ناملسم  نمؤم و  نز  درم و  ره  رب  ندناسر 

هدرک و ییایح  یب  يا  هدومن  عنم  هک  هچنآ  هب  تبـسن  هداد و  ماجنا  يا  هدرک  مارح  وا  رب  ار  هچنآ  نم  هراـبرد  هک  یـسکره  ادـنوادخ 
زا زرمایب و  ار  وا  رذـگرد و  هدرک  نم  قح  رد  وا  هک  یملظ  زا  سپ  تسوا  رایتخا  رد  نم  قح  تسا و  هدـنز  ای  هدرم و  هدرب و  ارم  قح 

اجب نم  هیلع  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  اـمرفم و  شـشنزرس  هداد  ماـجنا  نم  هراـبرد  هچنآ  زا  نکم و  شا  هذـخاؤم  هدرب  نم  زا  هک  یقح 
هزیکاپ ءزج  مدیـشخب  اهنآ  قح  رد  هک  یفطل  هقدـص و  مدومن و  اهنآ  راـتفر  هب  تبـسن  نم  هک  یتشذـگ  نیا  نکم و  شیاوسر  هدروآ 

وفع و مدومن  اـهنآ  زا  هک  یتشذـگ  ضوـع  رد  .هد و  رارق  تهاـگرد  نیبرقم  ياـهاطع  نیرترب  شـشخب و  لـها  ياـه  شـشخب  نیرت 
لـضف هب  ام  زا  مادکره  هکنیا  ات  هد  شاداپ  نم  هب  ار  تتمحر  مدرک  ناشیا  يارب  هک  ییاعد  زا  امرف و  ملاح  لماش  ار  تدوخ  تشذگ 

.میدرگ راگتسر  تیاه  تمعن  هب  هدش و  دنمتداعس  تمرک  و 

هدیسر يرازآ  وا  هب  نم  بناج  زا  هدید و  یبیسآ  نم  هیحان  زا  هک  تناگدنب  زا  مادکره  ایادخ 
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ُهّقَح ِِهفْوَأ  َو  َكِدْـجُو ، ْنِم  یّنَع  ِهِضْرَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِِهتَِملْظَِمب ، ُُهتْقَبَـس  ْوَأ  ِهّقَِحب ، ُهّتُفَف  ٌْملُظ  ِیبَبَِـسب  ْوَأ  ِیب  ُهَقَِحل  ْوَأ  يًذَأ ،
ُضَْهنَت َال  ِیتَقاَط  ّنِإ  َو  َِکتَمِقَِنب ، ّلِقَتْـسَت  َال  ِیتُّوق  ّنِإَف  َُکلْدَع ، ِِهب  ُمُکْحَی  اّمِم  ِینْـصّلَخ  َو  َکُمْکُح ، َُهل  ُبِجُوی  اَم  ِیِنق  ُّمث  َكِْدنِع ، ْنِم 

َکُـصِْقُنی َال  اَم  یَِهلِإ -! اَی   - َُکبِهْوَتْـسَأ ّینِإ  ّمُهّللا  .ِینِْقبُوت  َِکتَمْحَِرب  ِینْدّـمَغَت  ّالِإ  َو  ِینِْکلُْهت ، ّقَْحلاـِب  ِیِنفاَُـکت  ْنِإ  َکـّنِإَف  َکِطْخُِـسب ،
، ٍعْفَن َیلِإ  اَِهب  َقّرَطَِتل  ْوَأ  ٍءوُس ، ْنِم  اَِهب  َِعنَتْمَِتل  اَهُْقلَْخت  َْمل  ِیّتلا  َیِسْفَن  یَِهلِإ -! اَی   - َُکبِهْوَتْـسَأ ُُهلْمَح : َکُظَْهبَی  َال  اَم  َُکلِمْحَتْـسَأ ، َو  ُُهلَْذب ،

َِکب ُنیِعَتْسَأ  َو  ُُهلْمَح ، ِینَظََهب  ْدَق  اَم  ِیبُونُذ  ْنِم  َُکلِمْحَتْسَأ  .اَِهلْکَـش َو  یَلَع  اَِهب  ًاجاَِجتْحا  َو  اَِهْلثِم ، یَلَع  َِکتَرْدُِقل  ًاتاَْبثِإ  اَهَتْأَْشنَأ  ْنَِکل  َو 
ْدَق ْمَکَف  يِرْـصِإ ، ِلاَِمتْحِاب  َکَتَمْحَر  ْلّکَو  َو  یِـسْفَن ، اَهِْملُظ  یَلَع  یِـسْفَِنل  ْبَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ُُهْلِقث ، ِینَحَدَـف  ْدَـق  اَم  یَلَع 

َكِزُواَجَِتب ُهَتْـضَْهنَأ  ْدَق  ْنَم  َهَوْسُأ  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َنیِِملاّظلا ، َكُْوفَع  َلِمَـش  ْدَق  ْمَک  َو  َنِیئیِـسُْملِاب ، َُکتَمْحَر  ْتَقَِحل 
ْنِم َکِْعنُـص  َقِیتَع  َو  َکِطْخُـس ، ِراَسِإ  ْنِم  َكِْوفَع  َقِیلَط  َحَبْـصَأَف  َنیِمِرْجُْملا ، ِتاَطَرَو  ْنِم  َکِقِیفْوَِتب  ُهَتْـصّلَخ  َو  َنِیئِطاَْخلا ، ِعِراَـصَم  ْنَع 

ْلَعْفَت ْنِإ  َّکنِإ  .َِکلْدَع  ِقاَثَو 
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لآ دمحم و  رب  هتفر  نیب  زا  شّقح  زا  یهاوخداد  هتشگ و  لامیاپ  شقح  هدش و  دراو  وا  رب  یملظ  نم  هلیسو  هب  ای  نم و  تسد  هب  ای  و 
.امرف و اطع  لامک  مامت و  ار  شقح  تلـضف  بناج  زا  نک و  یـضار  نم  زا  تسه  ترایتخا  رد  هک  یتردق  هب  ار  وا  تسرف و  دورد  وا 
هک ارچ  هد  ییاهر  دـشاب  یم  تلدـع  قباطم  هک  ار  هچنآ  زا  نک و  ظفح  دـنک  یم  ءاضتقا  نم  باذـع  رد  تناـمرف  هچنآ  زا  ارم  سپس 
درک یهاوخ  مدوبان  یهد  مرفیک  قح ، هبوت  رگا  دنک و  يربارب  تمـشخ  اب  ات  تسین  یناوت  ارم  درادن و  ار  وت  باذع  تقاط  نم  يورین 

.تخاس یهاوخ  مهابت  یناشوپن  تتمحر  هب  رگا  و 

رب يراـب  نتـشادرب  نم  يادـخ  يا  دـنک  یمن  مک  وت  زا  ار  يزیچ  وت  شـشخب  هک  اریز  ینک  اـطع  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  اـهلاراب 
.تسین تخس  وت  يارب  هک  مهاوخ  یم  ار  مشود 

دوس و هب  يوش و  يدـب  عناـم  نآ  هلیـسو  هب  اـت  يدـیرفاین  ار  نآ  هک  ار  یـسفن  ینک  اـطع  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  يادـخ  يا 
.يروآ لـیلد  نآ  هیبـش  تقلخ  رب  ینک و  تباـث  نآ  لاـثما  نآ و  قـلخ  رد  ار  دوـخ  تردـق  اـت  يدـیرفآ  ار  نآ  هـکلب  یـسرب  یتـعفنم 

نیا هک  مهاوخ  یم  کمک  وت  زا  دـنک و  یم  ینیگنـس  نم  رب  هک  يرادرب  نم  شود  زا  ار  مناهانگ  راب  منک  یم  تساوخرد  ادـنوادخ 
.تسا هدرک  هراچیب  ارم  ینیگنس 

راـب نتـشادرب  رومأـم  ار  تتمحر  نک و  وـفع  هدرک  شیوـخ  هب  ملظ  هک  یلاـح  رد  ارم  سفن  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ 
.تسا هتشگ  ناراکمتس  لاح  لماش  وت  وفع  ردقچ  هدیسر و  تراکهنگ  ناگدنب  هب  وت  تمحر  ردقچ  امرف و  مهانگ 

هدرک ظفح  ناراکـشزغل  ياه  هاگترپ  زا  ار  اهنآ  دوخ  تشذگ  اب  هک  هد  رارق  یناسک  ربهر  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ 
زا وت  وفع  هدـش  دازآ  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  حبـص  يا ، هداد  تاجن  نیمرجم  نیگمهـس  ياه  هطرو  زا  ار  اـهنآ  دوخ  قیفوت  اـب  يا و 

.دنا هتشگ  تلدع  دنب  زا  تناسحا  هدش  دازآ  هدوب و  تمشخ  تراسا 
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!- یَِهلِإ اَی   - َِکلَذ ْلَعْفَت ]  ] لَعفَت .َِکتَمِقَن  ِباَجِیتْسا  ِنِم  ُهَسْفَن  ُئّرَُبی  َال  َو  َِکَتبوُقُع ، َقاَقِْحتْـسا  ُدَـحْجَی  َال  ْنَِمب  ُْهلَعْفَت  یَِهلِإ -! اَی   - َِکلَذ
َنوُکَی ْنَأ  ْوَأ  ًاطُوُنق ، ُهُسْأَی  َنوُکَی  ْنَأ  َال  ِصاَلَْخِلل ، ِِهئاَـجَر  ْنِم  ُدَـکْوَأ  ِهاَّـجنلا  َنِم  ُهُسْأَـی  ْنَِمب  َو  َکـِیف ، ِهِعَمَط  ْنِم  ُرَثْکَأ  َکـْنِم  ُُهفْوَخ  ْنَِمب 

، َنوُقیّدّصلا َِکب  ّرَتْغَی  َال  ْنَأ  ٌلْهَأَف  یَِهلِإ -! اَی   - َْتنَأ اّمَأَف  .ِِهتاَِعبَت  ِعیِمَج  ِیف  ِهِجَجُح  ِفْعَض  َو  ِِهتاَئّیَس ، َْنَیب  ِِهتاَنَسَح  ِهّلِِقل  َْلب  ًاراَِرتْغا ، ُهُعَمَط 
ِنَع َكُرْکِذ  َیلاَـعَت  ُهّقَح ، ٍدَـحَأ  ْنِم  یِـصْقَتْسَی  اـَل  َو  ُهَلْـضَف ، ًادَـحَأ  ُعَنْمَی  اـَل  يِذـّلا  ُمیِظَْعلا  ّبّرلا  َکـّنَِأل  َنُومِرْجُْملا ، َکـْنِم  َسَأـْیَی  اـَل  َو 

.َنیَِملاَْعلا ّبَر  اَی  َِکلَذ  یَلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َنِیقُولْخَْملا ، ِعیِمَج  ِیف  َُکتَمِْعن  ْتَشَف  َو  َنِیبوُْسنَْملا ، ِنَع  َكُؤاَمْسَأ  ْتَسّدَقَت  َو  َنیِروُکْذَْملا ،
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زا ار  دوخ  سفن  دـنک و  یمن  راکنا  ار  ندوب  باذـع  راوازـس  هک  يا  هداد  ماجنا  یـسک  هرابرد  ار  نآ  ینک  نینچ  رگا  نم  يادـخ  يا 
.دیامن یمن  هئربت  ترفیک  قاقحتسا 

شا يدیمون  دشاب و  یم  تتمحر  هب  شعمط  زا  شیب  وت  زا  شسرت  هک  یهد  یم  ماجنا  یـسک  هرابرد  ار  يراتفر  نینچ  نم  يادخ  يا 
، تسا گنرین  يور  زا  شعمط  ای  تسوت  تمحر  زا  شا  يدـیمون  هکنیا  هن  تسا  رتمکحم  ییاـهر  يارب  شا  يراودـیما  زا  تاـجن  زا 
اه ییوگخـساپ  اه و  یهاوخداد  همه  رد  شیاه  لیلد  دـشاب و  یم  شدنـسپان  ياهراک  ربارب  رد  شبوخ  لاـمعا  یمک  رطاـخ  هب  هکلب 

.تسا فیعض 

نآ وت  هک  اریز  دـندرگن  دـیمون  توـفع  زا  نیمرجم  دـنوشن و  رورغم  تتمحر  هب  نایوگتـسار  هک  يراوازـس  نم ، يادـخ  يا  وـت  یلو 
.دناتس یمن  زاب  یسک  زا  ار  دوخ  قح  همه  دراد و  یمن  زاب  دوخ  لضف  زا  ار  یسک  هک  یتسه  یگرزب  راگدرورپ 

تسا و هزیکاپ  هزنم و  دوش  هداد  تبـسن  نارگید  رب  هکنیا  زا  تیاهمان  دـننک و  یم  تدای  رکذ  لـها  هک  تسا  نآ  زا  رترب  وت  داـی  اـهلا 
.نایناهج يادخ  يا  تسوت  صوصخم  دمح  رطاخ  نیدب  سپ  هدش  میسقت  تناگدنب  یمامت  نیب  رد  وت  تمعن 
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َتْوَمْلا َرَکَذ  ْوَأ  ٌتّیَم ، ِهْیَلِإ  َیِعُن  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 40)

َءاَفِیتْسا َال  َو  ٍهَعاَس ، َدـَْعب  ٍهَعاَس  َماَْمِتتْـسا  َلّمَُؤن  َال  یّتَح  ِلَمَْعلا  ِقْدِِـصب  اّنَع  ُهْرّـصَق  َو  ِلَمَْألا ، َلوُط  اَنِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
اَنیِْدیَأ َْنَیب  َتْوَْملا  ِبِْصنا  َو  ِهِروُرُـش ، ْنِم  اّنِمآ  َو  ِهِروُرُغ ، ْنِم  اَنْمّلَـس  .ٍمَدَِـقب َو  ٍمَدَـق  َقوُُحل  َال  َو  ٍسَفَِنب ، ٍسَفَن  َلاَّصتا  َال  َو  ٍمْوَی ، َدـَْعب  ٍمْوَی 
ِقاَّحللا ِکْشَو  یَلَع  َُهل  ُصِرَْحن  َو  َْکَیلِإ ، َریِـصَْملا  ُهَعَم  ُئِْطبَتْـسَن  اًلَمَع  ِلاَمْعَْألا  ِحـِلاَص  ْنِم  اََنل  ْلَعْجا  .ًاّبِغ َو  َُهل  اَنَرْکِذ  ْلَعَْجت  اـَل  َو  ًابْـصَن ،

ُهَْتلَْزنَأ اَْنیَلَع َو  ُهَتْدَرْوَأ  اَذِإَف  اَْهنِم ، ُّونّدلا  ّبُِحن  ِیّتلا  اَنَتّماَح  َو  ِْهَیلِإ ، ُقاَتْشَن  يِّذلا  اَنََفلْأَم  َو  ِِهب ، ُسَنَْأن  يِّذلا  اَنَـسَنْأَم  ُتْوَْملا  َنوُکَی  یّتَح  َِکب 
ِحِیتاَفَم ْنِم  ًاحاَتْفِم  َو  َِکتَرِفْغَم ، ِباَْوبَأ  ْنِم  ًابَاب  ُْهلَعْجا  َو  ِِهتَراَیِِزب ، اَنِزُْخت  َال  َو  ِِهتَفاَیِِضب ، اَنِقُْشت  َال  َو  ًامِداَق ، ِِهب  اَنِْسنآ  َو  ًاِرئاَز ، ِِهب  اَنْدِعْسَأَف  اَِنب 

َِحلْصَتْسُم َو  َنِینِسْحُْملا ، ِءاَزَج  َنِماَض  اَی  َنیّرِصُم ، َال  َنیِصاَع َو  َْریَغ  َنِیِبئاَت  َنیِهِرْکَتْسُم ، َْریَغ  َنیِِعئاَط  َنّیلاَض ، َْریَغ  َنیِدَتْهُم  اَْنتِمَأ  .َِکتَمْحَر 
.َنیِدِسْفُْملا ِلَمَع 
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40

گرم دای 

ات نک  هاتوک  نامراتفر  رد  تقادـص  اب  ار  نآ  رب و  نوریب  ام  لد  زا  ار  ینالوط  يوزرآ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
.مینکن وزرآ  ار  یپ  رد  یپ  ياه  ماگ  اه و  سّفنت  لاصتا  يزور و  دعب  يزور  نتفایرد  یتعاس و  دعب  یتعاس  ندرک  مامت  هک  اجنآ 

ار ام  هد و  رارق  نامنامشچ  ربارب  رد  نیعلا و  بصن  ار  گرم  امرف و  ظفح  شّرـش  زا  ار  ام  رادب و  تمالـس  وزرآ  رورغ  زا  ار  ام  اهلاراب 
ار تئاقل  ترخآ و  ناهج  هب  ندیـسر  نآ  اب  هک  نک  اطع  ام  هب  ار  یلمع  ماجنا  قیفوت  بوخ  لاـمعا  ناـیم  زا  اـمرفم و  لـفاغ  گرم  زا 

دشاب ام  سنُا  ياج  گرم  هک  اجنآ  ات  میوش  قحلم  تتمحر  هب  رتدوز  هچره  هک  میزرو  صرح  مینک و  شالت  هجیتن  رد  میرامـش  رید 
.میشاب هتشاد  تسود  ار  ندوب  نآ  رانک  رد  هک  دشاب  يدنواشیوخ  دننامه  میوش و  قاتشم  شیوس  هب  تفُلا و  ياج  و 

وا اب  ار  ام  ندـمآ  ضحم  هب  امرف و  دنمتداعـس  وا  هلیـسو  هب  ار  ام  وا  تراـیز  ماـگنه  رد  يداتـسرف  اـم  غارـس  هب  ار  گرم  هاـگره  اـهلا 
.امرفم نوبز  راوخ و  شتاقالم  اب  ار  ام  نکم و  تخبدب  وا  ینامهم  هب  ار  ام  نک و  سونأم 

میا و هدش  تیاده  هک  یلاح  رد  ناریمب  ار  ام  اهلا  هد  رارق  تتمحر  ياهدیلک  زا  يدـیلک  تترفغم و  ياهرد  زا  يرد  ار  گرم  ایادـخ 
هک ییادخ  يا  میرادن  هانگ  رب  رارـصا  راک و  تیـصعم  میا و  هدننک  هبوت  .میرادن  تهارک  تا  یگدـنب  زا  میربنامرف و  میتسین ، هارمگ 

.یناراکهبت راتفر  هدننک  حالصا  یناراکوکین و  شاداپ  نماض 
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ِهَیاَقِوْلا ِرْتّسلا َو  ِبَلَط  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 41)

ّدّرلِاب ِینْمُـسَت  َال  َو  َِکتّنَج ، َهَحُوبُْحب  ِیْنِللْحَأ  َو  َِکتَمْحَر ، َعِراَشَم  ِینْدِرْوَأ  َو  َِکتَماَرَک ، َداَهِم  ِینْـشِْرفَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا 
، يِرُوتْسَم ْفِشْکَت  َال  َو  یِمُوتْکَم ، ْزِْرُبت  َال  َو  ُْتبَسَتْکا ، اَِمب  ِینِْشقاَُنت  َال  ُتْحَرَتْجا َو  اَِمب  ِینّـصاَُقت  َال  .َْکنِم َو  ِهَْبیَْخلِاب  ِیْنمِرَْحت  َال  َو  َْکنَع ،
اَم ْمُْهنَع  ِوْطا  َو  ًاراَع ، ّیَلَع  ُهُرْـشَن  ُنوکَی  اَم  ْمُْهنَع  ِفْخَأ  يِرَبَخ ، ِإَـلَْملا  ِنُویُع  یَلَع  ِْنْلُعت  اـَل  َو  ِیلَمَع ، ِفاَْـصنِْإلا  ِناَزیِم  یَلَع  ْلِـمَْحت  اـَل  َو 
ِیف ِینْهّجَو  َو  ِنـیِمَْیلا ، ِباَحْـصَأ  ِیف  ِینْمِْظنا  َو  َکـِناَْرفُِغب ، ِیتَـماَرَک  ْلِـمْکَأ  َو  َکـِناَوْضِِرب ، ِیتَـجَرَد  ْفّرَـش  ًاراَنـَـش ، َكَدـْنِع  ِینُقِْحُلی 

.َنیَِملاَْعلا ّبَر  َنیِمآ  َنیِِحلاّصلا ، َِسلاَجَم  ِیب  ْرُمْعا  َو  َنیِِزئاَْفلا ، ِجْوَف  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو  َنِینِمآ ، ْلا  ِِکلاَسَم 
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41

بویعلاراّتس زا  ناهانگ  ندیشوپ  ياضاقت 

رد نک و  باریس  تتمحر  بارش  ندیشون  لحم  زا  ارم  نارتسگب و  میارب  ار  تمرک  ياهرتسب  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
امرفم و صاقت  مناهانگ  هب  ارم  و  نکم ، مدیمون  تتمحر  زا  يدیمون  هب  ناجنرم و  ارم  تا  هناخ  رد  زا  ندرک  در  اب  هد و  میاج  تتشهب 

عضو جنسم و  تلدع  يوزارت  رد  ار  مراک  امرفم و  راکشآ  ار  مّرـس  شاف و  ار  مزار  نکم و  يریگتخـس  ما  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  هب 
.نادرگم شاف  ناگرزب  مشچ  ربارب  رد  ار  ملاح 

.ناشوپب نانآ  زا  دنک  یم  اوسر  ارم  وت  دزن  هک  هچنآ  رادب و  یفخم  تمایق  زور  رد  ناگرزب  دید  زا  تسا  گنن  میارب  هچنآ  ایادخ 

تـسار تسد  نارای  زا  ارم  شخب و  لامک  نم  هب  تبـسن  ار  تتمارک  تترفغم  هب  رب و  الاب  ار  ما  هبتر  هجرد و  شیوخ  ياـضر  هب  اـهلا 
نم هلیـسو  هب  ار  تحلاص  ناگدـنب  سلاجم  نک و  مناراگتـسر  هلمج  زا  شخب و  میوربآ  ناگدـش  نمیا  هورگ  رد  ندرب  اـب  هد و  رارق 

.نایناهج راگدرورپ  يا  ریذپب  ار  میاعد  نک  دابآ 
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ِنآْرُقْلا ِمْتَخ  َدْنِع  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 42)

.ُهَتْـصَصَق ٍثیِدَح  ّلُک  یَلَع  ُهَْتلّـضَف  َو  ُهَْتلَْزنَأ ، ٍباَتِک  ّلُک  یَلَع  ًانِْمیَهُم  ُهَْتلَعَج  َو  ًارُون ، ُهَْتلَْزنَأ  يِّذلا  َِکباَتِک  ِْمتَخ  یَلَع  ِینَْتنَعَأ  َّکنِإ  ّمُهّللا 
ُهَْتلَْزنَأ ًایْحَو  َو  اًلیِـصْفَت ، َكِداَبِِعل  ُهَْتلّـصَف  ًاباَتِک  َکِماَکْحَأ َو  ِِعئاَرَـش  ْنَع  ِِهب  َْتبَرْعَأ  ًانآُْرق  َو  َکـِماَرَح ، َکـِلاَلَح َو  َْنَیب  ِِهب  َْتقَرَف  ًاـناَقُْرف  َو 
ِمَهَِفب َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِش  َو  ِهِعاَّبتِاب ، َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَتْهَن  ًارُون  ُهَْتلَعَج  .اًلیِْزنَت َو  ِِهلآ - ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص   - ٍدّمَُحم َکِّیبَن  یَلَع 

ْنَم ّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  َو  ُُهناَهُْرب ، َنیِدِهاّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُه  َرُون  َو  ُُهناَِسل ، ّقَْحلا  ِنَع  ُفیِحَی  َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  َو  ِهِعاَِمتْـسا ، َیلِإ  ِقیِدْصّتلا 
اَِنتَنِْـسلَأ َیِـساَوَج  َْتلّهَـس  َو  ِِهتَواَِلت ، یَلَع  َهَنوُعَْملا  اَنَتْدَفَأ  ْذِإَف  ّمُهّللا  .ِِهتَمْـصِع  ِهَوْرُِعب  َّقلَعَت  ْنَم  ِتاَکَلَْهلا  يِدـْیَأ  ُلاَنَت  َو ال  ِِهتّنُـس ، َدْـصَق  ّمَأ 

ُهاَعْرَی ْنّمِم  اَْنلَعْجاَف  ِِهتَراَبِع ، ِنْسُِحب 
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42

نآرق متخ  ياعد 

نابهاگن و يدومرف  لزان  هک  یباتک  ره  رب  ار  نآرق  يدرک و  مکمک  يداتسرف  ییانـشور  رون و  ار  نآ  هک  ینآرق  متخ  رد  اراگدرورپ 
هار هدننک  نایب  هک  ینآرق  نامه  يا  هداد  رارق  تمارح  زا  لالح  هدننک  ادج  ار  نآ  يا و  هداد  تلیضف  يا  هدرک  لقن  هک  ینخس  ره  رب 

تربمایپ رب  ار  نآ  هک  يا  یحو  نامه  يا و  هداد  حرـش  طوسبم  روط  هب  تناگدـنب  يارب  هک  یباتک  ناـمه  دـشاب  یم  تماـکحا  ياـه 
.يا هدومرف  لزان  داب  شلآ  وا و  رب  وت  تاولص  هک  دّمحم  ترضح 

كرد يور  زا  لد و  میمـص  زا  هکنآ  يارب  ییافـش  و  ینادان ، یهارمگ و  ياه  یکیرات  زا  ییاهر  يارب  يرون  ار  نآرق  زا  يوریپ  اهلا 
یمنرب تقیقح  زا  شا  هنابز  هاگچیه  هک  يدـینادرگ  یلدـع  يوزارت  ار  نآ  يداد و  رارق  دـهد  یم  شوگ  شتایآ  توالت  هب  حـیحص 

نآ زا  يوریپ  دصق  سکره  هک  یتاجن  مچرپ  دوش و  یمن  شوماخ  لیلد  هماقا  زا  تقو  چیه  شناهاوگ  يارب  هک  یتیاده  رون  ددرگ و 
.دش دهاوخن  تکاله  راتفرگ  دنزب  گنچ  نآ  تمصع  نامسیر  هب  هک  سکره  ددرگ و  یمن  هارمگ  دیامن 

هلمج زا  ار  ام  سپ  يدومن  ناسآ  شتارابع  ییابیز  اب  ار  ام  نابز  تنکل  یتخـس و  يدومن و  کمک  نآ  توالت  رب  ار  ام  نوچ  اـهلاراب 
.دنا هدرک  تیاعر  ار  شقوقح  هتسیاش  روط  هب  هک  هد  رارق  یناسک 

241 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


یَلَع ُهَْتلَْزنَأ  َّکنِإ  ّمُهّللا  .ِِهتاَنَّیب  ِتاَحَـضُوم  َو  ِهِِهباَشَتُِمب ، ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ُعَْزفَی  َو  ِِهتاَیآ ، ِمَکْحُِمل  ِمِیلْـسّتلا  ِداَِقتْعِاب  ََکل  ُنیِدَـی  َو  ِِهتَیاَـعِر ، ّقَح 
َو ُهَْملِع ، َلِهَج  ْنَم  یَلَع  اَنَْتلّـضَف  َو  ًارّـسَفُم ، ُهَْملِع  اَنَْتثّرَو  َو  اًلّمَکُم ، ِِهِبئاَـجَع  َْملِع  ُهَتْمَْهلَأ  َو  اًـلَمُْجم ، ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یّلَـص  ٍدّـمَُحم  َکـِّیبَن 

ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَصَف  ُهَلْـضَف ، ُهَفَرَـش َو  َِکتَمْحَِرب  اَنَْتفّرَع  َو  ًهَلَمَح ، َُهل  اََنبُوُلق  َْتلَعَج  اَمَکَف  ّمُهّللا  .ُهَلْمَح  ْقُِطی  َْمل  ْنَم  َقْوَف  اَـنَعَفْرَِتل  ِْهیَلَع  اَـنَْتیّوَق 
اَنَِجلَتْخَی َال  َو  ِهِقیِدْـصَت ، ِیف  ّکّشلا  ّّطط  ؛ إَنَـضِراَُعی َال  یّتَح  َكِدـْنِع  ْنِم  ُّهنَِأب  ُفِرَتْعَی  ْنّمِم  اَْـنلَعْجا  َو  َُهل ، ِناّزُْخلا  ِِهلآ  یَلَع  َو  ِِهب ، ِبیِطَْخلا 

َو ِِهلِقْعَم ، ِزْرِح  َیلِإ  ِتاَِـهباَشَتُْملا  َنِم  يِوْأَـی  َو  ِِهْلبَِحب ، ُمِصَتْعَی  ْنّمِم  اَْـنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ِهـِقیِرَط  ِدْـصَق  ْنَـع  ُغـْیّزلا 
ّمُهّللا َو .ِهِْریَغ  ِیف  يَدُْهلا  ُسِمَْتلَی  َال  َو  ِهِحاَبْصِِمب ، ُِحبْصَتْسَی  َو  ِهِراَفْسَأ ، ِجّلَبَِتب  يِدَتْقَی  َو  ِهِحاَبَص ، ِءْوَِضب  يِدَتْهَی  َو  ِهِحاَنَج ، ّلِظ  ِیف  ُنُکْسَی 

اََنل ًهَلیِسَو  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َْکَیلِإ ، اَضّرلا  َُلبُس  ِِهلآ  َتْجَْهنَأ ِب  َو  َْکیَلَع ، َِهلَالّدِلل  ًامَلَع  ًادّمَُحم  ِِهب  َْتبَـصَن  اَمَک 
یَلَع اَِهب  ُمَدْقَن  ًهَعیِرَذ  َو  ِهَماَیِْقلا ، ِهَصْرَع  ِیف  َهاَّجنلا  ِِهب  يَزُْجن  ًابَبَـس  َو  ِهَماَلّـسلا ، ّلَحَم  َیلِإ  ِهِیف  ُجُْرعَن  ًامّلُـس  َو  ِهَماَرَْکلا ، ِلِزاَنَم  ِفَرْـشَأ  َیلِإ 

یَلَع ّلَص  ّمُهّللا  .ِهَماَقُْملا  ِراَد  ِمیِعَن 
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یم هانپ  نآ  نشور  ياه  لیلد  هب  مکحمریغ  هباشتم و  تایآ  هب  تبـسن  هداـهن و  ندرگ  داـقتعا  يور  زا  نآ  همکحم  تاـیآ  ربارب  رد  و 
.دنرب

ياهزار هب  شناد  يدومرف و  لزان  لیصفت  حرش و  نودب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  ایادخ 
يانـشآان هکنآ  رب  ار  ام  يداد و  ثاریم  ام  هب  ریـسفت  اـب  هارمه  نآرق  هب  ملع  يدومن و  ماـهلا  يو  هب  حورـشم  لـصفم و  روط  هب  ار  نآ 

تـشادن ار  نآ  نتفر  راب  ریز  تقاط  هکنآ  رب  ات  يدرک  تیانع  ار  نآرق  رب  فارـشا  تردق  ام  رب  يدیـشخب و  يرترب  تسا  مولع  نیدـب 
.یهد تفارش 

دمحم رب  سپ  يدرک  انـشآ  نآ  تلیـضف  تفارـش و  هب  ار  ام  تتمحر  هب  يداد و  رارق  نآرق  لماح  ار  اـم  ياـهلد  هک  روط  ناـمه  اـهلا 
تـسوت بناج  زا  نآرق  هک  دنراد  فارتعا  هک  هد  رارق  یناسک  هلمج  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  نآ  ناراد  هنازخ  شلآ  رب  نآ و  هدـنیوگ 

.درادن زاب  قح  ریسم  رد  ریس  زا  ار  ام  یهارمگ  هب  شیارگ  میوش و  دیدرت  راتفرگ  نآ  ندرک  رواب  رد  ات 

نآ تاهباشتم  زا  دننز و  یم  گنچ  نآرق  نامـسیر  هب  هک  هد  رارق  يدارفا  هلمج  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ 
شـشخرد هب  دنوش و  یم  تیاده  نآ  یهاگحبـص  رون  زا  دـنریگ و  یم  مارآ  نآ  تیامح  هیاس  رد  دـنرب و  یم  هانپ  نآ  تامکحم  هب 

.دنیامن یمن  یتخبکین  بلط  نآ  ریغ  زا  دنیامن و  یم  داجیا  ییانشور  نآ  ییانشور  زا  دننک و  یم  ادتقا  نآ  رون 

یتشاد و اپرب  تدوخ  رب  تلالد  يارب  يا  هناشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  يارب  نآرق  طسوت  هب  هک  روط  نامه  اهلا 
تسرف و دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  یتخاس  راکشآ  ار  تتیاضر  بلج  ياههار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هلیـسو  هب 
هد رارق  تمالس  هاگیاج  هب  یقرت  تهج  ینابدرن  يراوگرزب و  تمارک و  ياه  لزنم  نیرت  فیرش  هب  ندیـسر  هلیـسو  ام  يارب  ار  نآرق 

.میشاب هنادواج  تشهب  رد  اه  تمعن  اب  هارمه  نآ  رطاخ  هب  هک  يا  هلیسو  هتفای و  تاجن  تمایق  هصرع  رد  نآ  طسوت  هب  هک  یببس  و 
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ِْلیّللا َو َءاَنآ  ِِهب  ََکل  اُوماَق  َنیِذـّلا  َراَثآ  اَِنب  ُْفقا  َو  ِراَْربَْألا ، ِِلئاَمَـش  َنْسُح  اََنل  ْبَه  َو  ِراَزْوَْألا ، َلِْقث  اّنَع  ِنآْرُْقلاـِب  ْطُـطْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو 
ْمُهَعَطْقَیَف ِلَمَْعلا  ِنَع  ُلَمَْألا  ُمِهِْهُلی  َْمل  َو  ِهِرُوِنب ، اوُءاَضَتْـسا  َنیِذـّلا  َراَثآ  اَِنب  َوُفْقَت  َو  ِهِریِهْطَِتب ، ٍسَنَد  ّلُـک  ْنِم  اـَنَرّهَُطت  یّتَح  ِراَـهّنلا  َفاَرْطَأ 
ِسِواَسَْولا ِتاَرَطَخ  ِناَْطیّـشلا َو  ِتاَغََزن  ْنِم  َو  ًاِسنُوم ، ِیلاَیّللا  ِمَلُظ  ِیف  اََنل  َنآْرُْقلا  ِلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِهِروُرُغ  ِعَدُِـخب 

ِفاَِرْتقا ِنَع  اَنِحِراَوَِجل  َو  ًاسِرُْخم ، ٍهَفآ  اَم  ِْریَغ  ْنِم  ِلِطاَْبلا  ِیف  ِضْوَْخلا  ِنَع  اَِنتَنِْسلَِأل  َو  ًاِسباَح ، یِصاَعَْملا  َیلِإ  اَِهْلقَن  ْنَع  اَنِماَْدقَِأل  َو  ًاسِراَح ،
ِتَفُعَـض ِیّتلا  ِِهلاَْثمَأ  َرِجاَوَز  َو  ِِهِبئاَجَع ، َمْهَف  اَِنبُوُلق  َیلِإ  َلِصُوت  یّتَح  ًارِـشاَن ، ِراَِبتْعِالا  ِحّفَـصَت  ْنِم  اّنَع  ُهَْلفَْغلا  ِتَوَط  اَِمل  َو  ًارِجاَز ، ِماـَثآ  ْلا 
ِتاَرَطَخ ِِهب  ْبُجْحا  َو  اـَنِرِهاَظ ، َحاَلَـص  ِنآْرُْقلاـِب  ْمِدَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ِِهلاَِـمتْحا  ِنَـع  اَِهَتباَلَـص  یَلَع  یِـساَوّرلا  ُلاَـبِْجلا 

َْکیَلَع ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِِهب  ِوْرَأ  َو  اَنِرُومُأ ، َرَشَْتنُم  ِِهب  ْعَمْجا  َو  اَنِراَزْوَأ ، َِقئاَلَع  اَِنبُوُلق َو  َنَرَد  ِِهب  ْلِسْغا  َو  اَنِِرئاَمَض ، ِهّحِـص  ْنَع  ِسِواَسَْولا 
ِمَدَـع ْنِم  اَنَتّلَخ  ِنآْرُْقلِاب  ُْربْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اَنِروُُشن  ِیف  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  ِناَمَْألا  َلَـلُح  ِِهب  اَنُـسْکا  َو  اـَنِرِجاَوَه ، َأَـمَظ 

اَْنَیلِإ ْقُس  َو  ِقاَْلمِْإلا ،
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هب ار  نابوخ  هدیدنسپ  تافص  رادرب و  ام  زا  ار  اه  شزغل  نیگنـس  راب  نآرق  دوجو  تکرب  زا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
هب ات  رادـب  قفوم  دـنا  هتخادرپ  نادـب  زور  بش و  تاعاس  رد  نآرق  ناگدـننک  توالت  هک  ییاه  هار  زا  يوریپ  هب  ار  ام  امرف و  اـطع  اـم 

اهوزرآ دـندش و  ینارون  نآرق  رون  هب  هک  ینادرگ  یناسک  وریپ  ام  ییامن و  هزیکاپ  یگدولآ  ره  زا  زین  ار  اـم  نآرق  یگزیکاـپ  هلیـسو 
.دندرگ هابت  اهوزرآ  يرگنرین  اب  ات  هتشادن  زاب  اهراک  ماجنا  زا  ار  اهنآ 

یم يراکدـب  هب  توعد  ار  ام  ناطیـش  هک  یعقاوم  رد  سنوم و  رات  ياـه  بش  رد  ار  نآرق  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
.هد رارق  نامنابهگن  دزادنا  یم  هسوسو  نامیاهلد  رد  دنک و 

ياه فرح  نتفگ  رد  دنرادن  يرامیب  هک  یلاح  نیع  رد  ار  نامیاه  نابز  اه و  تیـصعم  يوس  هب  ام  ياه  مدق  هدـنرادزاب  ار  نآرق  اهلا 
ثداوح زا  تربع  سرد  ات  هدرک  هطاحا  ار  ام  تلفغ  هک  یماگنه  رد  عونمم و  ناهانگ  ماـجنا  زا  ار  اـم  ياـضعا  هدـننک و  لـال  لـطاب 
راوتسا ياه  هوک  هک  ییاهزیچ  نآ  ددرگ و  لصاح  ام  يارب  نآرق  بیاجع  كرد  هجیتن  رد  ات  هد  رارق  هدنهد  رادشه  میریگب  راگزور 

.دوش كرد  مهف و  لباق  نامیارب  دندوب  زجاع  نآ  لمح  زا  دنراد  هک  یتبالص  همه  اب 

نطاب زا  ار  دـب  ياه  هشیدـنا  نآرق  هب  امرف و  اجرباپ  یگتـسارآ  رد  ار  نامرهاظ  نآرق  طـسوت  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
نک و عمج  نآ  هلیسو  هب  ار  ام  هدنکارپ  ياهراک  هد و  وشتـسش  ار  نامناهانگ  هب  یگتـسباو  نامیاه و  بلق  یگدولآ  رادزاب و  ام  ملاس 
رد ربـکا و  عزف  زور  رد  نآرق  تکرب  هب  اـمرف و  نامباریـس  تسا  مرگ  رایـسب  میریگ و  یم  رارق  تهاگـشیپ  رد  هک  یهاگتـسیا  نآ  رد 

.ناشوپب ام  رب  ار  تبضغ  شتآ و  زا  ناما  سابل  تمایق  زور 

هب ار  يزور  یناوارف  یگدـنز و  رد  تعـسو  ناربـج و  يزاـین  یب  هب  ار  اـم  يرادـن  نآرق  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
.نک رود  تسپ  قالخا  دنسپان و  تافص  زا  ار  ام  ناور و  ام  يوس 
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یِعاَوَد ِْرفُْکلا َو  ِهّوُه  ْنِم  ِِهب  اَنْمِـصْعا  َو  ِقاَـلْخَْألا ، َِیناَدَـم  َهَمُومْذَْـملا َو  َِبئاَرّـضلا  ِِهب  اَْـنبّنَج  َو  ِقاَزْرَأـْلا ، ِهَعَـس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَـغَر  ِِهب 
اَِمل َو  ًادـِئاَذ ، َكِدوُدُـح  يّدَـعَت  َکِطْخُـس َو  ْنَع  اَْینّدـلا  ِیف  اََنل  َو  ًادـِئاَق ، َِکناَنِج  َِکناَوْضِر َو  َیلِإ  ِهَماَـیِْقلا  ِیف  اََـنل  َنوُکَی  یّتَح  ِقاَـفّنلا 

، ِقاَیّسلا َبْرَک  اَنِـسُْفنَأ  یَلَع  ِتْوَْملا  َْدنِع  ِنآْرُْقلِاب  ْنّوَه  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ًادِهاَش  ِهِماَرَح  ِمیِرَْحت  ِِهلاَلَح َو  ِلِیلْحَِتب  َكَْدنِع 
َو ِبُویُْغلا ، ِبُجُح  ْنِم  اَهِْـضبَِقل  ِتْوَْملا  ُکَلَم  یّلََجت  َو  ٍقاَر ؟ ْنَم  َلِیق  َو  َِیقاَّرتلا ، ُسوُفّنلا  ِتَغََلب  اَذِإ  ِجِراَشَْحلا  َفُداََرت  َو  ِنِینَْألا ، َدـْهَج  َو 
ٌلیِحَر َو ِهَرِخْآلا  َیلِإ  اّنِم  اَنَد  َو  ِقاَذَْـملا ، َهَموُمْـسَم  ًاسْأَک  ِتْوَْملا  ِفاَعُذ  ْنِم  اََهل  َفاَد  َو  ِقاَرِْفلا ، ِهَشْحَو  ِمُهْـسَِأب  اَیاَنَْملا  ِسْوَق  ْنَع  اَـهاَمَر 
َو ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِقاَّلتلا  ِمْوَی  ِتاَقیِم  َیلِإ  يَوْأَْملا  َیِه  ُرُوبُْقلا  َِتناَک  َو  ِقاَنْعَْألا ، ِیف  َدـِئاَلَق  ُلاَـمْعَْألا  ِتَراَـص  َو  ٌقاَـلِْطنا ،

َِکتَمْحَِرب اََنل  ْحَْـسفا  َو  اَِنلِزاَنَم ، َْریَخ  اَْینّدـلا  ِقاَِرف  َدـَْعب  َرُوبُْقلا  ِلَعْجا  َو  يَّرثلا ، ِقاَبْطَأ  َْنَیب  ِهَماَقُْملا  ِلوُط  َو  یَِلْبلا ، ِراَد  ِلُولُح  ِیف  اََنل  ْكِرَاب 
ّْتبَث َو  اَنِماَقَم ، ّلُذ  َْکیَلَع  ِضْرَْعلا  ِِفقْوَم  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ْمَحْرا  .اَنِماَثآ َو  ِتاَِقبوُِمب  ِهَماَیِْقلا  يِرِضاَح  ِیف  اَنْحَـضْفَت  َال  َو  اَنِدِحاَلَم ، ِقیِـض  ِیف 

ِباَرِطْضا َْدنِع  ِِهب 
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تتـشهب ناوضر و  يوس  هب  تمایق  زور  رد  ام  يارب  ات  نک  ظفح  تسا  قاـفن  هک  هچنآ  رفک و  لادوگ  رد  نداـتفا  زا  ار  اـم  نآرق  هب  و 
.دشاب دهاش  تسوت  دزن  مارح  لالح و  ماکحا  زا  ار  هچنآ  هب  هدنرادزاب و  تدودح  هب  زواجت  تبضغ و  زا  ایند  رد  دشاب و  ربهار 

هک هاگنآ  نک  ناسآ  ام  رب  ار  گرم  ماگنه  ياه  هلان  نداد و  ناـج  تخـس  نآرق  هلیـسو  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
راکشآ مالـسلا  هیلع  لیئارزع  بانج  ماگنه  نیا  رد  دشخب ؟ تاجن  گرم  زا  ار  وا  هک  تسیک  دوش  یم  هتفگ  دسر و  موقلح  هب  اهناج 

اهناج نآ  يارب  .دـهد و  یم  رارق  فدـه  ییادـج  تشحو  ياهریت  اب  ار  ناسنا  نیا  دوش و  یم  رهاـظ  بیغ  ياـه  هدرپ  زا  ددرگ و  یم 
ناـهج يوس  هب  اـم  ندـش  ناور  نتفر و  هک  تساـجنیا  دزاـس و  یم  هداـمآ  تسا  گرم  رهز  هب  هتخیمآ  تسا و  هدولآرهز  هک  یماـج 

زور زیخاتـسر و  زور  ات  تنوکـس  لحم  ربق  ياه  هناخ  ددرگ و  یم  عقاو  شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سکره  دوش و  یم  کیدزن  ترخآ 
.دوش یم  ندیسر  مه  هب 

كرابم ار  كاخ  تاقبط  ناـیم  رد  ندـنام  رایـسب  ربق و  هتخیر  مهرد  هناـخ  هب  ار  اـم  دورو  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
هداـشگ ار  نامیاهدـحل  یگنت  دوخ  تمحر  هب  هد و  رارق  اـم  ياـه  هناـخ  نیرتهب  ار  ربق  ياـه  هناـخ  اـیند  زا  ییادـج  زا  دـعب  نادرگ و 

.امرفم اوسر  نام  هدننکدوبان  ناهانگ  رطاخ  هب  تمایق  زور  رد  نیرضاح  ربارب  رد  ار  ام  نادرگ و 

.نک محر  ام  رب  میا  هداتسیا  يراوخ  تلذ و  هبترم  رد  تهاگشیپ  رد  هک  يزور  رد  نآرق  رطاخ  هب  اراگدرورپ 
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ِلاَوْهَأ ِِدئاَدَش  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی  ٍبْرَک  ّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنَّجن  َو  اَنِرُوُبق ، َفَدُـس  ِْثعَْبلا  َْلبَق  ِِهب  ْرَّون  َو  اَنِماَدـْقَأ ، ََللَز  اَْهیَلَع  ِزاَجَْملا  َمْوَی  َمّنَهَج  ِرْـسِج 
ِلَعَْجت َال  َو  ًاّدُو ، َنِینِمْؤُْملا  ِروُدُـص  ِیف  اََـنل  ْلَـعْجا  َو  ِهَماَدـّنلا ، ِهَرْـسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلّظلا  ُهوُجُو  ّدَوْسَت  َمْوَی  اَـنَهوُجُو  ْضَّیب  ِهّماّـطلا َو  ِمْوَی 

اَنِّیبَن ْلَعْجا  ّمُهّللا  .َكِداَبِِعل  َحَصَن  َو  َكِْرمَِأب ، َعَدَص  َو  َکََتلاَسِر ، َغَّلب  اَمَک  َِکلوُسَر  َكِْدبَع َو  ٍدّمَُحم  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ًادَکَن  اَْنیَلَع  َهاَیَْحلا 
ْمُهَهَجْوَأ َو  ًارْدَـق ، َكَدـْنِع  ْمُهّلَجَأ  َو  ًهَعاَفَـش ، َْکنِم  ْمُهَنَْکمَأ  َو  ًاِسلْجَم ، َْکنِم  َنیِّیبّْنلا  َبَْرقَأ  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهلآ - یَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  -

َو ُهَتَلیِسَو ، ْبّرَق  َو  ُهَتَعاَفَـش ، ْلّبَقَت  َو  ُهَناَزیِم ، ْلّقَث  َو  ُهَناَهُْرب ، ْمّظَع  َو  ُهَناَْیُنب ، ْفّرَـش  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ًاهاَج  َكَْدنِع 
ْنِم اَْنلَعْجا  َو  ُهَلِیبَس ، اَِنب  ُْکلْـسا  َو  ُهَجاَْهنِم ، اَِـنب  ْذُـخ  ِِهتِّلم َو  یَلَع  اَـنّفََوت  َو  ِِهتّنُـس ، یَلَع  اَِـنیْحَأ  َو  ُهَتَجَرَد ، ْعَفْرا  َو  ُهَرُون ، ِّمتَأ  َو  ُهَهْجَو ، ْضَّیب 

ُلُمْأَی اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغّلَُبت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّمُهّللا  ّلَص  .ِهِسْأَِکب َو  اَنِقْـسا  َو  ُهَضْوَح ، اَنْدِرْوَأ  َو  ِِهتَْرمُز ، ِیف  اَنْرُـشْحا  َو  ِِهتَعاَط ، ِلْهَأ 
َو َِکتاَیآ ، ْنِم  يّدَأ  َو  َِکتَالاَسِر ، ْنِم  َغَّلب  اَِمب  ِهِزْجا  ّمُهّللا  .ٍمیِرَک  ٍلْضَف  َو  ٍهَعِساَو ، ٍهَمْحَر  وُذ  َّکنِإ  َِکتَماَرَک ، َِکلْضَف َو  َكِْریَخ َو  ْنِم 
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راوتـسا تباث و  هدـش  رداص  نامیارب  روبع  زاوج  هک  یتقو  منهج و  لپ  زا  روبع  ماگنه  بارطـضارپ و  ياه  هظحل  رد  ار  نامیاهمدـق  و 
يراتفرگ زا  تا  ینامسآ  باتک  هلیـسو  هب  امرف و  ینارون  ار  نامکیرات  ياهربق  تینآرق  رون  هب  تمایق  رد  ندش  هدنز  زا  لبق  نادرگ و 

.هد نامتاجن  زیخاتسر  كانسرت  ياه  یتخس  تمایق و  زور  ياه 

رد ار  ام  تبحم  نک و  دیفـس  ار  اـم  ياـه  هرهچ  تمادـن  ترـسح و  زور  نآ  رد  دوش  یم  هایـس  ناراکمتـس  هرهچ  هک  يزور  رد  اـهلا 
.امرفم راوشد  ام  رب  ار  یگدنز  زادنیب و  نامیا  لها  ياهلد 

ار تناگدنب  درک و  نایب  اسر  يادص  اب  ار  تنامرف  دومن و  غالبا  ار  تلاسر  هک  روط  نامه  تلوسر  هدنب و  دمحم  ترـضح  رب  ایادـخ 
.تسرف دورد  داد  دنپ 

زا هد و  رارق  تهاگرد  رد  ماقم  هبتر و  رظن  زا  ناربمایپ  نیرت  کیدزن  تمایق  زور  رد  داب  شلآ  رب  وا و  رب  تدورد  هک  ار  ام  ربمایپ  اهلا 
دزن ناـنآ  نیرتدـنموربآ  وربآ و  تهاـجو و  رد  ماـقم و  نیرتـالاب  تلزنم  ردـق  رد  نک و  رتشیب  همه  زا  ار  شتاـناکما  تعافـش  تهج 

.هد رارق  تدوخ 

نک و نیگنـس  ار  شیاه  ییوکین  زاب  نادرگ و  گرزب  ار  شلیلد  هد و  تفارـش  ار  شناینب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
.رب الاب  ار  شا  هجرد  لماک و  ار  شرون  امرف و  شدیفس  ور  هد و  رارق  بّرقم  ار  شا  هلیسو  ریذپب و  ار  شتعافش 

هد ریس  یمارگ  نآ  ریسم  رد  ار  ام  ناریمب و  وا  نید  رب  رادب و  هدنز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  هلیسو  هب  ار  ام  اراگدرورپ 
ضوـح هب  دورو  قـیفوت  اـمرف و  ناـمروشحم  شناوریپ  هرمز  رد  هد و  رارق  شتاروتـسد  ناگدـننک  تعاـطا  زا  ار  اـم  ربـب و  وا  هار  هب  و 

.امرف تیانع  ام  هب  ار  نآ  زا  ندیشون  شرثوک و 

اریز یناسرب  تمرک  لضف و  ریخ و  زا  تشاد  دیما  هک  يزیچ  نیرتهب  هب  ار  شترـضح  هک  يدورد  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  و 
.یگرزب لضف  هعساو و  تمحر  بحاص  وت  هک 
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ِْهیَلَع ُماَلّسلا  َو  َْنیَفَطْصُْملا ، َنِیلَسْرُْملا  َِکئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبّرَقُْملا ، َِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ًادَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  َِکلِیبَس ، ِیف  َدَهاَج  َو  َكِداَبِِعل ، َحَصَن 
.ُُهتاَکََرب ِهّللا َو  ُهَمْحَر  َنیِرِهاّطلا َو  َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  یَلَع  َو 
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رد دومرف و  تحیـصن  ار  تناگدنب  دیناسر و  مدرم  هب  ار  تتایآ  درک و  غالبا  تیاه  ماغیپ  زا  هک  ار  هچنآ  رطاخ  هب  ار  تربمایپ  ایادـخ 
تمحر و مالـس و  يداد و  تا  هدـیزگرب  لسرم  ءاـیبنا  تبّرقم و  تناگتـشرف  هب  هک  شاداـپ  نیرترب  هد  شاداـپ  درک  هدـهاجم  تهار 

.داب شا  هزیکاپ  لآ و  وا و  ترضح  رب  یهلا  تاکرب 
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ِلاَلِهْلا یَلِإ  َرَظَن  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 43)

َحَـضْوَأ َو  َمَلّظلا ، َِکب  َرَّون  ْنَِمب  ُْتنَمآ  ِرِیبْدّتلا ! ِکَلَف  ِیف  ُفّرَـصَتُْملا  ِریِدْقّتلا ، ِلِزاَنَم  ِیف  ُدّدَرَتُْملا  ُعیِرّـسلا ، ُِبئاّدـلا  ُعیِطُْملا ، ُْقلَْخلا  اَهّیَأ 
ِهَراَنِْإلا َو  ِلُوفُْألا ، ِعُولّطلا َو  َو  ِناَصْقّنلا ، ِهَداَیّزلِاب َو  َکَنَهَْتما  َو  ِِهناَْطلُس ، تاَماَلَع  ْنِم  ًهَماَلَع  َو  ِهِْکُلم ، ِتاَیآ  ْنِم  ًهَیآ  َکَلَعَج  َو  َمَُهْبلا ، َِکب 

ِیف َعَنَـص    ّ ؛ع ّع إَـم َفَْطلَأ  َكِْرمَأ َو  ِیف  َّربَد  اَـم  َبَجْعَأ  اَـم  ُهَناَْحبُـس  .ٌعیِرَـس  ِِهتَداَرِإ  َیلِإ  َو  ٌعیِطُم ، َُهل  َْتنَأ  َکـِلَذ  ّلُـک  ِیف  ِفوُسُْکلا ، َو 
يِرّوَصُم َو َو  َكَرّدَقُم ، يِرّدَقُم َو  َو  َکَِقلاَخ ، یِِقلاَخ َو  َو  َّکبَر ، ّیبَر َو  َهّللا  ُلَأْسَأَف  ٍثِداَح ، ٍْرمَِأل  ٍثِداَح  ٍرْهَـش  َحاَتْفِم  َکَلَعَج  َِکنْأَش 
، ِتاَفْآلا َنِم  ٍْنمَأ  َلاَلِه  ُماَثْالا ، اَهُّسنَُدت  َال  ٍهَراَهَط  َو  ُماّیَْألا ، اَهُقَحْمَت  َال  ٍهَکََرب  َلاَلِه  َکَلَعْجَی  ْنَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  َیّلَُـصی  ْنَأ  َكَرّوَصُم 

، ِهِیف َسَْحن  َال  ٍدْعَس  َلاَلِه  ِتاَئّیّسلا ، َنِم  ٍهَماَلَس  َو 
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43

لوا بش  رد  هام  رب  هاگن  ماگنه  رد  اعد 

رد هدـننک  فرـصت  يا  هدـش ، ردـقم  تیارب  هک  ییاـه  لزنم  رد  هدـننکدمآ  تـفر و  يا  عیرـس ، رگ  شدرگ  يا  ربناـمرف ، هدـیرفآ  يا 
ماـهبا زا  ار  اـهراک  وت  دوجو  هب  دوـمن و  نشور  ار  اـه  یکیراـت  وـت  هلیـسو  هب  هکنآ  هب  مدروآ  ناـمیا  تسا ، ریبدـت  ياـج  هک  یخرچ 

دایز و اب  درک  رادربنامرف  رازگتمدخ و  ار  وت  داد و  رارق  شتنطلـس  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  شتردق و  تایآ  زا  یتیآ  ار  وت  دروآرد و 
يدوب و رادربنامرف  عیطم و  دراوم  یماـمت  رد  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  وت  تفوسک و  نداد و  رون  تلوفا و  عولط و  تندومن و  ناـصقن 

.يا هدرک  لمع  عیرس  وا  ترضح  هدارا  يارجا  رد 

هداد و ماجنا  تا  هرابرد  هچنآ  تسا  فیطل  قیقد و  هچ  تسا و  هدرب  راک  هب  اه  یتفگش  هچ  وت  شنیرفآ  رد  هک  راگدرورپ  تسا  هزنم 
.تسا هداد  رارق  ون  يراک  يارب  ون  هام  ره  دیلک  ار  وت 

دمحم و رب  هک  میوج  یم  تلئـسم  تسوت  نم و  شخب  تروص  روما و  هدننکریدقت  تسوت و  نم و  قلاخ  راگدرورپ و  هک  ییادخ  زا 
هک هد  رارق  يا  هزیکاپ  هام  ار  وت  دوشن و  لیاز  نآ  تکرب  نامز  رورم  رد  هک  دهد  رارق  ام  يارب  تکرب  هام  ار  وت  دتسرف و  دورد  وا  لآ 

.دنزاسن هدولآ  ار  نآ  ناهانگ 

.دشابن نآ  رد  یسحن  دروآ و  یتخبکین  هک  یهام  تمالس ، اه  شزغل  زا  دشاب و  ناما  رد  تافآ  زا  هک  یهام 
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ّلَص ّمُهّللا  .ٍماَلْـسِإ  ٍهَماَلَـس َو  ٍناَسْحِإ َو  ٍهَمِْعن َو  ٍناَمیِإ َو  ٍْنمَأ َو  َلاَلِه  ٌّرَـش ، ُُهبوُشَی  َال  ٍْریَخ  َو  ٌرْـسُع ، ُهُجِزاَُمی  َال  ٍرُْـسی  َو  ُهَعَم ، َدَکَن  َال  ٍنُْمی  َو 
اَنْمِصْعا َو  َِهبّْوتِلل ، ِهِیف  اَنْقّفَو  َو  ِهِیف ، ََکل  َدّبَعَت  ْنَم  َدَعْسَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َرَظَن  ْنَم  یَکْزَأ  َو  ِْهیَلَع ، َعَلَط  ْنَم  یَضْرَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع 

َِکتَیِصْعَم ِهَرَشاَبُم  ْنِم  ِهِیف  اَنْظَفْحا  َو  َِهبْوَْحلا ، َنِم  ِهِیف 

ُهّللا یّلَص  َو  ُدیِمَْحلا ، ُناّنَْملا  َّکنِإ  َهّنِْملا ، ِهِیف  َِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْـسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ  َو  ِهَِیفاَْعلا ، َنَنُج  ِهِیف  اَنِْـسْبلَأ  َو  َِکتَمِْعن ، َرْکُـش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َو 
.َنیِرِهاّطلا َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع 
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هام دوشن ، ّرـش  هب  هدولآ  هک  يریخ  هام  دـشابن و  يراتفرگ  اـب  جوزمم  هک  یناـسآ  هاـم  هتـشادن و  هارمه  ار  یتخـس  هک  تمعنرپ  هاـم  و 
.مالسا یتمالس و  ناسحا و  تمعن و  نامیا و  تینما و 

رب هک  يدارفا  نیرت  هزیکاپ  دـنک و  یم  عولط  اهنآ  رب  هام  هک  یناسک  نیرت  یـضار  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
نک و تیانع  ام  هب  نآ  رد  هبوت  قیفوت  هد و  رارق  دننک  یم  یگدنب  هام  نیا  رد  ار  وت  هک  یناسک  نیرتدنمتداعس  دنزادنا و  یم  رظن  هام 

.امرف ظفح  میزادرپب  تا  ینامرفان  هب  هام  نیا  رد  هکنیا  زا  ندیزغل و  زا  ار  ام 

ندرک لـماک  هلیـسو  هب  نک و  اـم  نت  هب  هاـم  نیا  رد  ار  تیفاـع  ساـبل  میروآ و  اـجب  ار  تیاـه  تمعن  رکـش  هک  رادـب  نآ  رب  ار  اـم  و 
كاپ لآ  دمحم و  رب  راگدرورپ  يا و  هدش  شیاتـس  هدنهد و  تمعن  رایـسب  وت  اریز  زاس  لماک  ام  رب  ار  تتمعن  هام  نیا  رد  تیربنامرف 

.دتسرف یم  دورد  وا  هزیکاپ  و 
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َناَضَمَر ُرْهَش  َلَخَد  اَذِإ  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 44)

ِهِّلل ُدْمَْحلا  .َنِینِـسْحُْملا َو  َءاَزَج  َِکلَذ  یَلَع  اَنَیِزْجَِیل  َو  َنیِرِکاّشلا ، َنِم  ِِهناَسْحِِإل  َنوُکَِنل  ِِهلْهَأ  ْنِم  اَنَلَعَج  َو  ِهِدْمَِحل ، اَناَدَه  يِّذلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
ُدْمَْحلا .اّنَع َو  ِِهب  یَضْرَی  َو  اّنِم ، ُُهّلبَقَتَی  ًادْمَح  ِِهناَوْضِر ، َیلِإ  ِهّنَِمب  اَهَُکلْسَِنل  ِِهناَسْحِإ  ُِلبُس  ِیف  اَنَّلبَـس  َو  ِِهتّلِِمب ، اَنّـصَتْخا  َو  ِِهنیِِدب ، اَناَبَح  يِّذلا 

ِماَیِْقلا َرْهَش  َو  ِصیِحْمّتلا ، َرْهَش  َو  ِروُهّطلا ، َرْهَش  َو  ِماَلْسِْإلا ، َرْهَش  َو  ِماَیّصلا ، َرْهَـش  َناَضَمَر ، َرْهَـش  ُهَرْهَـش  ُِلبّـسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِّذلا  ِهِّلل 
ِتاَمُرُْحلا َنِم  َُهل  َلَعَج  اَِمب  ِروُهّـشلا  ِِرئاَس  یَلَع  ُهَتَلیِـضَف  َناـَبَأَف  ِناَـقْرُْفلا ، يَدُْـهلا َو  َنِم  ٍتاَـنَّیب  َو  ِساـّنِلل ، يًدُـه  ُنآْرُْقلا ، ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذـّلا 

َال ًانَّیب  ًاْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو  ًاماَرْکِإ ، َبِراَشَْملا  َمِعاَطَْملا َو  ِهِیف  َرَجَح  َو  ًاماَظْعِإ ، ِهِْریَغ  ِیف  ّلَحَأ  اَم  ِهِیف  َمّرَحَف  ِهَروُهْـشَْملا ، ِلـِئاَضَْفلا  َو  ِهَرُوفْوَْملا ،
، ُهَْلبَق َمّدَُقی  ْنَأ  ّزَع - ّلَج َو   - ُزیُِجی
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44

ناضمر كرابم  هام  هب  دورو  ماگنه  اعد 

شیاه تبحم  رطاـخ  هب  اـت  دـینادرگ  شیوخ  ناتـسود  هلمج  زا  ار  اـم  دومرف و  اـطع  اـم  هب  شدـمح  قیفوت  هک  تسار  ییادـخ  دـمح 
.دیامرف تیانع  ناراکوکین  شاداپ  يرازگساپس  ببس  هب  ار  ام  و  میشاب ، شرازگساپس 

هب ات  داد  ریس  شتمارک  فطل و  ریسم  رد  ار  ام  دینادرگ و  شدوخ  تلم  ءزج  ار  ام  دومرف و  اطع  ام  هب  ار  شنید  هک  ار  ییادخ  دمح  و 
.ددرگ یضار  ام  زا  نآ  طسوت  هب  دیامرف و  لوبق  ام  زا  هک  يدمح  .میئامن  كولس  شناوضر  يوس  هب  شیاه  تمعن  هلیسو 

هام مالـسا و  هام  هزور و  هام  داد ، صاصتخا  اـم  هب  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ینعی  تیادـه  ياـه  هار  زا  یکی  هک  ار  ییادـخ  دـمح  و 
امنهار و مدرم  يارب  هک  یلاح  رد  دش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یهام  نامه  نتساخ ، اپرب  هام  نورد و  حالـصا  هیکزت و  هام  یگزیکاپ و 

.تسا لطاب  زا  قح  هدننکادج  تیاده و  ياههار  هدننک  نایب 

تلع هب  داد و  يرترب  شروهـشم  لیاضف  ناوارف و  تامارتحا  ببـس  هب  لاـس  ياـه  هاـم  ریاـس  رب  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  اراـگدرورپ 
اـه و یندروخ  نآ ، تشاد  یمارگ  رطاـخ  هب  دومرف و  مارح  هاـم  نیا  رد  دوـب  لـالح  رگید  ياـه  هاـم  رد  هچنآ  هاـم  نیا  تشادـگرزب 
دوش و هتخادـنا  ولج  هک  تسنادـن  زیاج  دومرف و  نییعت  ار  ینّیعم  نامز  نآ  يارب  دومن و  عنم  يراد  هزور  ماگنه  رد  ار  اه  یندـیماشآ 

.دنک یمن  لوبق  زین  ار  شریخأت 
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ِنْذِِإب اَهِیف  ُحوّرلا  ُهَِکئاَلَْملا َو  ُلّزَنَت  ِرْدَْقلا ، َهَْلَیل  اَهاّمَـس  َو  ٍرْهَـش ، ِْفلَأ  ِیلاََیل  یَلَع  ِهِیلاََیل  ْنِم  ًهَدِحاَو  ًهَْلَیل  َلّضَف  ُّمث  .ُْهنَع  َرّخَُؤی  ْنَأ  ُلَبْقَی  َال  َو 
، ِِهلآ ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِِهئاَضَق  ْنِم  َمَکْحَأ  اَِمب  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  یَلَع  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َیلِإ  ِهَکَرَْبلا  ُِمئاَد  ٌماَلَـس ، ٍْرمَأ  ّلُک  ْنِم  ْمِّهبَر 

ِهِیف اَِهلاَمِْعتْسا  َو  َکیِصاَعَم ، ْنَع  ِحِراَوَْجلا  ّفَِکب  ِهِماَیِص  یَلَع  اّنِعَأ  َو  ِهِیف ، َتْرَظَح  اّمِم  َظّفَّحتلا  َو  ِِهتَمْرُح ، َلاَلْجِإ  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  اَنْمِْهلَأ  َو 
اَنِماَْدقَِأب َوُطَْخن  َال  َو  ٍروُظْحَم ، َیلِإ  اَنَیِْدیَأ  َطُْسبَن  َال  یّتَح  ٍوَْهل َو  َیلِإ  اَنِراَْصبَِأب  َعِرُْسن  َال  َو  ٍْوَغل ، َیلِإ  اَنِعاَمْسَِأب  َیِغُْـصن  َال  یّتَح  َکیِـضُْری  اَِمب 
یَطاَعَتَن َال  َو  َِکباََوث ، ْنِم  ِینْدـُی  اَم  ّالِإ  َفّلَکَتَن  َال  َو  َْتّلثَم ، اَِمب  ّالِإ  اَُنتَنِْـسلَأ  َقِْطنَت  َال  َو  َْتلَلْحَأ ، اَم  ّالِإ  اَُننوُُطب  َیِعَت  َال  یّتَح  َو  ٍروُجْحَم ، َیلِإ 

ِهِیف یِغَْتبَن  َال  َو  َکَنوُد ، ًادَحَأ  ِهِیف  ُكِرُْشن  َال  َنیِعِمْـسُْملا ، ِهَعْمُـس  َو  َنیِءاَرُْملا ، ِءاَئِر  ْنِم  ُهّلُک  َِکلَذ  ْصّلَخ  ُّمث  َِکباَقِع ، ْنِم  یِقَی  يِّذلا  ّالِإ 
ِیّتلا اَهِـضوُُرف  َو  َتْدّدَـح ، ِیتـّلا  اَهِدوُدُِـحب  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلّـصلا  ِتِیقاَوَم  یَلَع  ِهِیف  اَـنِْفق  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .َكاَوِس  ًاداَُرم 

اََهل َنیّدَؤُْملا  اَِهناَکْرَِأل ، َنیِِظفاَْحلا  اَِهلِزاَنَِمل ، َنِیبیِصُْملا  ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو  ّتقَو ، ِیّتلا  اَِهتاَقْوَأ  َو  َْتفّظَو ، ِیّتلا  اَهِِفئاَظَو  َو  َتْضَرَف ،
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هارمه ناگتـشرف  بش  نآ  رد  هک  تشاذـگ  ردـق  بش  ار  شمان  داد و  رارق  هام  رازه  رب  ار  هام  نآ  ياهبـش  زا  بش  کی  يرترب  سپس 
اضق و اب  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  هکره  رب  رجف  عولط  اـت  ناـشتاکرب  دـنوش ، لزاـن  یبلطم  ره  يارب  ناـشراگدرورپ  هزاـجا  هب  حور 

.دراد همادا  هدرک  مکحم  هک  يردق 

هب ار  شتامرحم  زا  يرادهگن  دوخ  هار  شتاماقم و  تمظع  ناضمر و  هام  تلیضف  تخانـش  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
ارت هچنآ  هب  هام  نآ  رد  دنـشاب و  رذـحرب  تیاه  ینامرفان  رد  نداتفا  زا  حراوج  ءاضعا و  هک  يا  هزور  ندروآ  اجب  رب  اـمرف و  ماـهلا  اـم 

.میرگنن بعل  وهل و  هب  نامنامشچ  اب  میهدن و  شوگ  هدوهیب  نخس  نامیاه  شوگ  اب  ات  نک  نامیرای  دندرگ  لوغشم  دنک  یم  یضار 

زا طقف  نامیاه  مکـش  ات  میهنن و  مدـق  تسا  مارح  هچنآ  يوس  هب  نامیاه  مدـق  اب  مینکن و  زارد  مارح  يور  هب  ار  ناـمیاه  تسد  اـت  و 
وت باوث  هب  ار  اـم  هک  هچنآ  هب  رگم  میتـفین  تمحز  هب  اـت  يا و  هداد  ربـخ  وت  هک  دـشاب  نآ  ياـیوگ  ناـمیاه  ناـبز  دوـش و  رپ  لـالح 

.دراد یم  هاگن  وت  باذع  زا  هک  ار  هچنآ  زج  میرواین  اجب  دنک و  یم  کیدزن 

رارق وت  کیرـش  ار  یـسک  تا  یگدنب  رد  ات  نادرگ  صلاخ  نآ  نیا و  شوگ  هب  ندناسر  رهاظت و  ایر و  زا  ار  نامیاهراک  همه  هاگنآ 
.مینکن بلط  ار  يدارم  دوصقم و  وت  زا  ریغ  هدادن و 

اهنآ ماکحا  دودح و  ظفح  اب  كرابم  هام  نیا  رد  هناگجنپ  ياهزامن  ندروآ  اجب  رد  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ 
.هد نامقیفوت  اهنآ  تلیضف  ماگنه  تقو و  لوا  رد  ندناوخ  هدش و  فیلکت  اهنآ  رد  هک  یفیاظو  تابجاو و  تیاعر  و 

، هدومن تبظاوم  یبوخ  هب  ار  اهنآ  ناکرا  هدیسر ، نآ  دنمشزرا  لزانم  هب  هک  هد  رارق  ینارازگزامن  هلمج  زا  ار  ام  اهلا 
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ِروُهّطلا َو ّمَتَأ  یَلَع  اَِهلِـضاَوَف  ِعیِمَج  اَهِدوُجُـس َو  اَهِعوُکُر َو  ِیف  ِِهلآ - ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص   - َُکلوُسَر َكُدـْبَع َو  ُهّنَـس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف 
.ِهِغَْلبَأ ِعوُشُْخلا َو  ِنَْیبَأ  َو  ِهِغَبْسَأ ،

اَهَرّهَُطن ْنَأ  َو  ِتاَِعبّتلا ، َنِم  اََنلاَْومَأ  َصّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهّیِطَْعلا ، ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلّـصلا ، ِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقّفَو  َو 
ُّهنِإَف ََکل ، َکـِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَـشاَح  اـَناَداَع  ْنَم  َِملاَُـسن  ْنَأ  َو  اَـنَمَلَظ ، ْنَم  َفِْصُنن  ْنَأ  َو  اـَنَرَجاَه ، ْنَم  َعِجاَُرن  ْنَأ  َو  ِتاَوَکّزلا ، ِجاَرْخِإـِب 

َو ِبُونّذـلا ، َنِم  ِِهب  اَنُرّهَُطت  ّّعع  ؛ إَِـمب ِهَیِکاّزلا  ِلاَـمْعَْألا  َنِم  ِهِیف  َکـَْیلِإ  َبّرَقَتَن  ْنَأ  .ِهِیفاَُـصن َو  اـَل  يِذـّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، اـَل  يِذـّلا  ّوُدَْـعلا 
ِعاَْونَأ َو  ََکل ، ِهَعاّطلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ُدِرُون  اَم  َنوُد  ّالِإ  َکـِتَِکئاَلَم  ْنِم  ٌدَـحَأ  َکـْیَلَع  َدِرُوی  اـَل  یّتَح  ِبُویُْعلا ، َنِم  ُِفنْأَتْـسَن  اّـمِم  ِهِیف  اَنُمِـصْعَت 

 ٍ ِّیبَن ْوَأ  ُهَْتبّرَق ، ٍکَلَم  ْنِم  ِِهئاَـنَف  ِْتقَو  َیلِإ  ِِهئاَدـِْتبا  ِنِم  ِهِیف  َکـَل  َدـّبَعَت  ْنَم  ّقَِحب  َو  ِرْهّـشلا ، اَذَـه  ّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  ّینِإ  ّمُهّللا  .َکـَْیلِإ  َِهبْرُْقلا 
اَم ِهِیف  اََنل  ْبِجْوَأ  َو  َِکتَماَرَک ، ْنِم  َكَءاَِیلْوَأ  َتْدَعَو  اَِمل  ِهِیف  اَْنلّهَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  َیّلَُـصت  ْنَأ  ُهَتْـصَصَتْخا ، ٍِحلاَص  ٍْدبَع  ْوَأ  ُهَْتلَـسْرَأ ،

اَْنبّنَج َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َِکتَمْحَِرب  یَلْعَْألا  َعِیفّرلا  ّقَحَتْسا  ِنَم  ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َو  َِکتَعاَط ، ِیف  ِهََغلاَبُْملا  ِلْهَِأل  َْتبَجْوَأ 

260 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


تلیضف همه  دوجس و  عوکر و  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلوسر  تا و  هدنب  ّتنس  دننامه  هدش  نییعت  تقو  رد 
.دنا هدروآ  اجب  عوشخ  نیرتاسر  تراهط و  نیرت  لماک  اب  شیاه 

مرک اطع و  هب  میوش  دهعتم  هک  هد  نامقیفوت  زین  امرف و  تیانع  ام  هب  هام  نیا  رد  ار  اهنآ  رب  ناسحا  یکین و  ماحرا و  هلص  قیفوت  ایادخ 
رهق ام  اب  هک  یـسک  اب  هدرک و  هزیکاپ  ار  اهنآ  هوکز  تخادرپ  اب  مینک و  هزیکاپ  اـه  یـصلاخان  زا  ار  ناـملاوما  ناـگیاسمه و  رب  ندرک 

یتسود تسد  هدرک  ینمـشد  ام  قح  رد  هک  یـسک  اب  میئامن و  راتفر  هنافـصنم  شقح  رد  هدرک  ملظ  اـم  رب  هکنآ  مینک و  یتشآ  تسا 
تسا یبزح  زا  تسین و  یتسود  راوازس  هک  تسا  ینمشد  وا  هک  اریز  دشاب  هدش  ینمـشد  وا  اب  وت  ياضر  يارب  هکنآ  رگم  مینک  زارد 

.تشاد تبحم  دنویپ  يو  اب  دوش  یمن  هک 

كاپ ناهانگ  زا  ار  ام  وت  هتفای و  تهاگرد  هب  برقت  دوش  ثعاب  هک  میهد  ماجنا  ییاهراک  ناضمر  هاـم  نیا  رد  هک  هد  ناـمقیفوت  اـهلا 
لماوع زا  یعاونا  تتعاط و  زا  يدراوم  زج  تناگتـشرف  زا  کی  چـیه  هکنیا  ات  میروآ  اه  شزغل  هب  يور  هرابود  هک  يراذـگن  ینک و 

.دنهدن هئارا  وت  رب  ار  تبرقت 

برقم ار  وا  هک  يا  هتـشرف  قح  هب  هدرک و  ار  وت  یگدـنب  هام  رخآ  ات  لوا  زا  هک  يا  هدـنب  نآ  قح  هب  زیزع و  هام  نیا  قح  هب  ادـنوادخ 
هب ندیـسر  تقایل  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  يا  هدرک  باختنا  هک  یحلاص  هدـنب  ای  يا و  هداتـسرف  هک  يربمایپ  ای  يا ، هتخاس 
رد نارگـشالت  يارب  هک  ار  هچنآ  نک  مزال  بجاو و  ام  رب  امرف و  تیانع  يا  هداد  هدـعو  تلـضف  مرک و  زا  تناتـسود  رب  هک  ار  هچنآ 

.دنتسه ماقم  هبتر و  نیرتالاب  هتسیاش  هک  هد  رارق  ییاهنآ  فص  رد  ار  ام  تا  ینابرهم  تمحر و  هب  يا و  هدومن  بجاو  تا  یگدنب 
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َعاَدِْـخنِالا َو  َِکتَمْرُِحل ، َلاَفْغِْإلا  َو  َکـِلِیبَس ، ْنَع  یَمَْعلا  َو  َکـِنیِد ، ِیف  ّکّـشلا  َو  َكِدـیِجْمَت ، ِیف  َریِـصْقّْتلا  َو  َكِدـیِحَْوت ، ِیف  َداَْـحلِْإلا 
ْوَأ َكُْوفَع ، اَهُِقتُْعی  ٌباَقِر  اَذَه  اَنِرْهَـش  ِیلاََیل  ْنِم  ٍهَْلَیل  ّلُک  ِیف  ََکل  َناَک  اَذِإ  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِمیِجّرلا  ِناَْطیّـشلا  َكّوُدَِعل 

ْقَْحما َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ٍباَحْـصَأ  ٍلْهَأ َو  ِْریَخ  ْنِم  اَنِرْهَِـشل  اَْنلَعْجا  َو  ِباَقّرلا ، َْکِلت  ْنِم  اََنباَقِر  ْلَعْجاَف  َکُْحفَـص  اَُـهبَهَی 
َنِم ِهِیف  اَنَتْـصَلْخَأ  َو  ِتاَئیِطَْخلا ، َنِم  ِهِیف  اَنَْتیّفَـص  ْدَـق  اّنَع َو  َیِـضَْقنَی  یّتَح  ِهِماّیَأ  ِخاَلِْـسنا  َعَم  اَِنتاَِعبَت  اّنَع  ْخَلْـسا  َو  ِِهلاَلِه ، ِقاَحّما  َعَم  اََـنبُونُذ 

اَنْذِْقنَتْـساَف ُناَْطیّـشلا  َكّوُدَع  اَْنیَلَع  َلَمَتْـشا  ِنِإ  َو  اَْنمّوَقَف ، ِهِیف  اَنْغُز  ْنِإ  َو  اَْنلّدَعَف ، ِهِیف  اَْنِلم  ْنِإ  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ِتاَئّیّـسلا 
َو َْکَیلِإ ، ِعّرَضّتلا  ِهاَلّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اّنِعَأ  َو  ََکل ، اَِنتَعاَِطب  ُهَتاَقْوَأ  ْنّیَز  َو  َكاّیِإ ، اَِنتَداَبِِعب  ُْهنَحْشا  ّمُهّللا  .ُْهنِم 

َِکلَذَک ِماّیَْألا  ِروُهّشلا َو  ِِرئاَس  ِیف  اَْنلَعْجا  ّمُهّللا َو  .ٍطیِْرفَِتب  ُُهْلَیل  َال  َو  ٍهَْلفَِغب ، اَْنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یّتَح  َْکیَدَی  َْنَیب  ِّهلّذلا  َو  ََکل ، ِعوُشُْخلا 
ْمُّهنَأ ٌهَلِجَو ، ْمُُهبُوُلق  اَْوتآ َو  اَم  َنُوتُْؤی  َنیِذـّلا  َو  َنوُدـِلاَخ ، اَهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذـّلا  َنیِِحلاّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  اَنَتْرّمَع ، اَم 

ْمِّهبَر َیلِإ 
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زا تنید و  رد  کش  تیئوگاـنث و  رد  ریـصقت  تدـیحوت و  رد  داـحلا  يورجک و  رد  ار  اـم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلاراب 
.رادب رذح  رد  تا  هدش  هدنار  نمشد  ناطیش  زا  ندروخ  بیرف  زا  تسا و  مارتحا  لباق  هچنآ  زا  تلفغ  تهار و  رد  يروک 

وفع و لومـشم  ار  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ناضمر  ياه  بش  زا  یبش  رد  هک  تسانب  رگا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
هاـم باحـصا  لـها و  نیرتـهب  زا  ار  اـم  هد و  رارق  ناگدـنب  هورگ  نآ  زا  ار  اـم  دریگ  قلعت  اـهنآ  هب  تتـشذگ  اـی  یهد و  رارق  تتمحر 

.روآ باسح  هب  ناضمر 

ندیـسر نایاپب  اب  اـمرف و  وحم  هتـساک و  ار  ناـمناهانگ  كراـبم  هاـم  لـاله  ندـش  هتـساک  اـب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
اه يدب  زا  هدرک و  هزیکاپ  اهاطخ  زا  ار  ام  هک  یلاح  رد  درذگب  ام  زا  هام  نیا  هکنیا  ات  نکرب  نامدوجو  زا  ار  ام  ياه  يدب  شیاهزور 

.یشاب هدومن  صلاخ 

ام میدرک  باختنا  ار  اطخ  هار  رگا  نادرگرب و  قح  هب  ار  ام  میتشگرب  قح  زا  هام  نیا  رد  رگا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلاراب 
.هد ییاهر  وا  لاگنچ  زا  ار  ام  دش  طلسم  ام  رب  ناطیش  وت  نمشد  رگا  نک و  نامتلالد  تسار  هار  هب  ار 

امرف نام  يرای  هزور  نتفرگ  رب  نآ  زور  رد  شخب و  تنیز  تتعاط  هب  ار  شتاقوا  نک و  زیربل  تا  یگدنب  هب  ار  ناضمر  هام  ادـنوادخ 
تلفغ هب  ناضمر  زور  هک  اجنآ  ات  نک  تیانع  تهاـگرد  رد  تلذ  عوشخ و  يراز و  عّرـضت و  زاـمن و  ندـناوخ  قیفوت  نآ  بش  رد  و 

.ددرگن يرپس  یهاتوک  ریصقت و  هب  نآ  بش  دوشن و  مامت 

یحلاص ناگدـنب  هلمج  زا  ار  ام  هد و  رارق  هنوگنیا  زین  ار  ام  يا  هداد  رمع  ام  هب  هک  یناـمز  اـت  اـهزور  لاـس و  ياـه  هاـم  هیقب  رد  اـهلا 
يوس هب  هکنیا  زا  ناشیاه  لد  یلو  دننک  یم  قافنا  عون  همه  هک  ییاه  نامه  .دنتـسه  نآ  رد  یگنادواج  سودرف و  ثراو  هک  نادرگ 

.تسا كانسرت  دندرگ  یم  زاب  ناشراگدرورپ 
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ّلُک یَلَع  ٍناَوَأ َو  ّلُک  ٍْتقَو َو  ّلُک  ِیف  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َنوُِقباَس  اََهل  ْمُه  ِتاَْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراَُسی  َنیِّذلا  َنِم  َو  َنوُعِجاَر ،
.ُدیُِرت اَِمل  ٌلاّعَف  َّکنِإ  َكُْریَغ ، اَهیِصُْحی  َال  ِیّتلا  ِفاَعْضَْألِاب  ِهّلُک  َِکلَذ  َفاَعْضَأ  َو  ِْهیَلَع ، َْتیّلَص  ْنَم  یَلَع  َْتیّلَص  اَم  َدَدَع  ٍلاَح 
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.دنریگ یم  تقبس  نادب  دننک و  یم  باتش  هتسیاش  ياهراک  ماجنا  يارب  و 

نیدنچ هب  يا  هداتـسرف  شلها  رب  هک  ییاهدورد  ددع  هب  لاح  ره  رد  نآ و  ره  نامز و  ره  رد  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
.داد یهاوخ  ماجنا  یهاوخب  ار  هچره  وت  هک  اریز  دنک  هرامش  ار  اهنآ  دنناوتن  وت  زج  هک  اهنآ  ربارب 
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َناَضَمَر ِرْهَش  ِعاَدَو  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 45)

، ٌلّضَفَت َكُْوفَع  َو  ٌءاَِدْتبا ، َُکتّنِم  .ِءاَوّسلا  یَلَع  ُهَْدبَع  ُِئفاَُکی  َال  ْنَم  اَی  َو  ِءاَطَْعلا ، یَلَع  ُمَدـْنَی  َال  ْنَم  اَی  َو  ِءاَزَْجلا ، ِیف  ُبَغْرَی  َال  ْنَم  اَی  ّمُهّللا 
َكَرَکَـش َو ْنَم  ُرُکْـشَت  .ًایّدَعَت  َکُْعنَم  ْنُکَی  َْمل  َْتعَنَم  ْنِإ  َو  ّنَِمب ٍ،  َكَءاَطَع  ْبُشَت  َْمل  َْتیَطْعَأ  ْنِإ  .ٌهَرَیِخ  َكُؤاَضَق  َو  ٌلْدَع ، َُکَتبوُقُع  َو 

َْتئِـش َْول  ْنَم  یَلَع  ُدوَُجت  َو  ُهَتْحَـضَف ، َْتئِـش  َْول  ْنَم  یَلَع  ُُرتْسَت  َكَدْـمَح ، ُهَتْمّلَع  َْتنَأ  َكَدِـمَح َو  ْنَم  ُِئفاَُـکت  .َكَرْکُـش َو  ُهَتْمَْهلَأ  َْتنَأ 
ْنَم َْتیّقََلت  .ِزُواَّجتلا َو  یَلَع  َکَتَرُْدق  َْتیَرْجَأ  َو  ِلّضَفّتلا ، یَلَع  ََکلاَْعفَأ  َْتیََنب  َّکنَأ  َْریَغ  ِْعنَْملا  ِهَحیِـضَْفِلل َو  َْکنِم  ٌلْهَأ  اَمُهاَلِک  َو  ُهَتْعَنَم ،

َْکیَلَع َِکلْهَی  اَْلیَِکل  َِهبّْوتلا  َیلِإ  ْمُهَتَلَجاَعُم  ُكُْرتَت  َو  َِهباَنِْإلا ، َیلِإ  َِکتاَنَِأب  ْمُهُرِْظنَتْسَت  ِْملّظلِاب ، ِهِسْفَِنل  َدَصَق  ْنَم  َْتلَْهمَأ  َو  ِْملِْحلِاب ، َكاَصَع 
ْمُهّیِقَش َِکتَمِْعِنب  یَقْشَی  َال  َو  ْمُهُِکلاَه ،
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45

ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  ماگنه 

ناسکی ار  شا  هدنب  شاداپ  هک  یسک  يا  ددرگ و  یمن  مدان  ندرک  اطع  هب  هکنآ  يا  درادن و  شاداپ  هب  یتبغر  هک  یسک  يا  ادنوادخ 
.تسا ریخ  وت  یعطق  مکح  لدع و  هیاپ  رب  تتبوقع  مرک و  لضف و  يور  زا  توفع  لاوئس و  نودب  وت  نداد  تمعن  .دهد  یمن 

اجب ار  ترکش  هکنآ  .تسین  متس  يّدعت و  ساسارب  تندادن  یهدن  رگا  ییامرف و  یمن  هتـشغآ  ّتنم  هب  ار  تیاطع  ینک  اطع  رگا  اهلا 
یهد یم  ازج  دیآرب  تندوتس  ماقم  رد  هکنآ  يا و  هدومرف  ماهلا  ودب  ار  يرازگرکش  دوخ  هک  یلاح  رد  یهد  یم  ششاداپ  دروآ  یم 

.يا هتخومآ  ودب  ار  ندوتس  دوخ  هک  یلاح  رد 

رگا هکنآ  لاـح  ینک و  یم  شـشخب  وا  هب  ینک  یم  شیاوسر  یهاوـخب  رگا  هکنآ  لاـح  یناـشوپ و  یم  ار  تا  هدـنب  ناـهانگ  ایادـخ 
یـشاب و هتـشاد  تمحرم  فطل و  هدوب  نیا  رب  هرامه  وت  يانب  یلو  دنتـسه  ییاوسر  راوازـس  ود  ره  هک  یلاـح  رد  یهد  یمن  یهاوخب 

.ییامن ناور  ندرک  رظن  فرص  ضامغا و  رب  ار  تتردق 

اهنادـب اراگدرورپ  يا  هداد  شتلهم  هدرک  ملظ  شیوخ  سفن  رب  هکنآ  اب  يا و  هدرک  راتفر  ملح  اب  هدرک  ار  وت  تیـصعم  هکنآ  اـب  اـهلا 
هب دنوشن و  كاله  وت  ياضر  فالخرب  ات  دنروآ  هبوت  هب  ور  ات  ییامرف  یمن  باتـش  اهنآ  هذخاؤم  رد  دـننک و  هبانا  ات  یهد  یم  تلهم 

.دندرگن تواقش  راتفرگ  وت  لضف 
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َتْحَتَف يِذـّلا  َْتنَأ  .ُمِیلَح  اَی  َکِفْطَع  ْنِم  ًهَدـِئاَع  َو  ُمیِرَک ، اَی  َكِْوفَع  ْنِم  ًامَرَک  ِْهیَلَع ، ِهّجُْحلا  ِفُداََرت  َدـَْعب  َو  ِْهَیلِإ ، ِراَذـْعِْإلا  ِلوُط  ْنَع  ّالِإ 
-: َکُمْـسا َكَراَبَت  َْتلُقَف - ُْهنَع ، اّولِـضَی  اّلَِئل  َِکیْحَو  ْنِم  اًلِیلَد  ِباَْبلا  َِکلَذ  یَلَع  َْتلَعَج  َو  ََهبّْوتلا ، ُهَْتیّمَـس  َو  َكِْوفَع ، َیلِإ  ًاـبَاب  َكِداَـبِِعل 

ُهّللا يِزُْخی  َال  َمْوَی  .ُراَْـهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَـنَج  ْمُکَلِخْدـُی  ْمُِکتاَئّیَـس َو  ْمُْکنَع  َرّفَُکی  ْنَأ  ْمُّکبَر  یَـسَع  ًاـحوُصَن  ًَهبَْوت  ِهّللا  َیلِإ  اُوبُوت  »
ْیَـش ٍء ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  اََنل ، ْرِفْغا  َو  اـَنَرُون ، اََـنل  ْمِْمتَأ  اَّـنبَر  َنُولوُقَی : ْمِِهناَْـمیَِأب ، ْمِهیِدـْیَأ َو  َْنَیب  یَعْـسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم ، اُونَمآ  َنیِذـّلا  ِّیبّنلا َو 
، َكِداَبِِعل َکِسْفَن  یَلَع  ِمْوّسلا  ِیف  َتْدِز  يِّذلا  َْتنَأ  َو  ِلِیلّدلا ؟ ِهَماَقِإ  ِباَْبلا َو  ِْحتَف  َدَْعب  ِلِْزنَْملا  َِکلَذ  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  اَمَف  ٌریِدَـق .»

ِهَنَـسَْحلِاب َءاَج  ْنَم  -: » َْتَیلاَعَت َکُمْـسا َو  َكَراَبَت   - َْتلُقَف َْکنِم ، ِهَداَیّزلا  َو  َْکیَلَع ، ِهَداَفِْولِاب  ْمُهَزْوَف  َو  ََکل ، ْمِِهتَرَجاَتُم  ِیف  ْمُهَْحبِر  ُدیُِرت 
َْعبَـس ْتَتَْبنَأ  ٍهّبَح  ِلَثَمَک  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذـّلا  ُلَثَم  : » َْتُلق َو  اَهَْلثِم ،» ّالِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئّیّـسلِاب  َءاَج  ْنَم  َو  اَِـهلاَْثمَأ ، ُرْـشَع  ُهَلَف 

«، ًهَرِیثَک ًافاَعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِّذلا  اَذ  ْنَم  : » َْتُلق َو  ُءاَشَی ،» ْنَِمل  ُفِعاَُضی  ُهّللا  َو  ٍهّبَح ، ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُـس  ّلُک  ِیف  َِلباَنَس 
ْنِم َْتلَْزنَأ  اَم  َو 
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یناـبرهم زا  يدوس  راوگرزب و  يا  تسوت  وفع  زا  اـه  يراوگرزب  نیا  دوـش و  ماـمت  اـهنآ  یپ  رد  یپ  تّجح  داـیز و  رذـع  هکنیا  رگم 
! يرابدرب ملح و  بحاص  يا  تسوت 

یحو زا  یلیلد  رد  نآ  رب  هتـشاذگ و  هبوت  ار  شماـن  يا و  هدوشگ  توفع  يوس  هب  يرد  تناگدـنب  يارب  هک  یتسه  یـسک  وت  ایادـخ 
تـشگزاب لباق  ریغ  يا  هبوت  راـگدرورپ  يوس  يا : هدومرف  تسا  تکرب  رپ  تماـن  هک  دوخ  دـنوشن و  هارمگ  نآ  زا  اـت  يداد  رارق  تا 

دنوادخ هک  يزور  تسا ، ناور  اه  يوج  نآ  رد  هک  درآ  رد  ناتیاه  تشهب  هب  دنک و  وحم  ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  دـیاش  دـیرایب 
رون اراگدرورپ  دنیوگ : دور و  ناشتسار  فرط  اهنآ و  شیپاشیپ  ناشرون  دنکن و  راوخ  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  ربمغیپ و 

.ییاناوت زیچ  همه  هب  وت  هک  نامزرمایب  نک و  لماک  ار  ام 

یم لفاغ  لزنم  نآ  هب  ندـمآ  زا  هک  تسا  سک  نآ  يارب  يرذـع  هچ  نآ ، رب  تا  یحو  زا  یلیلد  هماقا  رد و  نآ  ندوشگ  زا  سپ  اـهلا 
.دشاب

تعفنم وت  اب  ناشتراجت  رد  يا  هدرک  هدارا  دـنربب و  يرتشیب  دوس  وت  اب  هلماعم  رد  تناگدـنب  اـت  يا  هدرک  مزـال  دوخ  رب  هکنآ  ییوت  و 
.دنوش راگتسر  ددرگ  یم  ناشبیصن  وت  هیحان  زا  هک  یناوارف  ظح  تیوس و  هب  ریس  رد  دننک و  بسک 

اجب يدـب  راک  هک  ره  دریگ و  یم  دزم  ربارب  هد  دـهد  ماجنا  یبوخ  راک  سکره  يا : هدومرف  تسا  دـنلب  تکربرپ و  تماـن  هک  دوخ  و 
.دنیب یم  ازج  راب  کی  طقف  دروآ 

هک هدینایور  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  نوچ  دننک ، یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  شیوخ  لاوما  هک  اهنآ  تیاکح  يدومرف : دوخ  زین  و 
.تساناد شخب  تعسو  ادخ  هک  دنک  یم  ربارب  ود  دهاوخ  هکره  يارب  ادخ  تسا و  هناد  دص  هشوخ  ره  رد 

.دنک نوزفا  ربارب  نیدنچ  هب  ار  وا  ضرق  دنوادخ  دهد و  ضرق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هب  هک  تسا  یسک  هچ  يدومرف : زین  و 
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ُهَتْرَتَس َْول  اَم  یَلَع  ْمُهّظَح  ِهِیف  يِّذلا  َِکبیِغَْرت  َِکْبیَغ َو  ْنِم  َِکلْوَِقب  ْمُهَْتَللَد  يِّذلا  َْتنَأ  .ِتاَنَسَْحلا َو  ِفیِعاَضَت  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِیف  ّنِه  ِِرئاَظَن 
َو ِنوُرُفْکَت ،» َال  ِیل َو  اوُرُکْـشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ ، ِینوُرُکْذا  : » َْتلُقَف ْمُهُماَهْوَأ ، ُهْقَْحَلت  َْمل  َو  ْمُهُعاَمْـسَأ ، ِهِعَت  َْمل  َو  ْمُهُراَْصبَأ ، ُهْکِرْدـُت  َْمل  ْمُْهنَع 

«، ٌدیِدََشل ِیباَذَع  ّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُّکنَدیِزََأل ، ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  : » َْتُلق

ُهَکَْرت َو  ًهَداَـبِع ، َكَءاَـعُد  َْتیّمَـسَف  َنیِرِخاَد ،» َمّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  ِیتَداَـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیِذـّلا  ّنِإ  ْمَُکل ، ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدا  : » َْتُلق َو 
ََکل اُوقّدَصَت  َو  َكِْرمَِأب ، َكْوَعَد  َو  َِکلْضَِفب ، َكوُرَکَش  َو  َکّنَِمب ، َكوُرَکَذَف  .َنیِرِخاَد  َمّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَْرت  یَلَع  َتْدّعََوت  َو  ًاراَبِْکتْسا ،

ِْهیَلَع َْتَللَد  يِّذلا  ِْلثِم  یَلَع  ِهِسْفَن  ْنِم  ًاقُولْخَم  ٌقُولْخَم  ّلَد  َْول  .َكاَضِِرب َو  ْمُهُزْوَف  َو  َِکبَـضَغ ، ْنِم  ْمُُهتاََجن  َْتناَک  اَهِیف  َو  َكِدیِزَِمل ، ًابَلَط 
اَم َو  ٌبَهْذَـم ، َكِدْـمَح  ِیف  َدِـجُو  اَم  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  ٍناَِسل ، ّلُِکب  ًادوُمْحَم  َو  ِناَِنْتمِالِاب ، ًاتوُْعنَم  َو  ِناَسْحِْإلِاب ، ًافوُصْوَم  َناَک  َْکنِم  َكَداَبِع 

یَْـشفَأ اَم  ِلْوّطلا ، ّنَْملِاب َو  ْمُهَرَمَغ  َو  ِلْضَْفلا ، ِناَسْحِْإلِاب َو  ِهِداَبِع  َیلِإ  َدّمََحت  ْنَم  اَی  ْهَیلِإ ، ُفِرَْـصنَی  یًنْعَم  َو  ِِهب ، ُدَمُْحت  ٌْظَفل  ِدْـمَْحِلل  َیَِقب 
َو َْتیَفَطْصا ، يِّذلا  َِکنیِِدل  اَنَْتیَدَه  َكِّرِبب ! اَنّصَخَأ  َو  َکَتّنِم ! اَْنیَلَع  َغَبْسَأ  َو  َکَتَمِْعن ! اَنِیف 

270 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


.يا هدومرف  لزان  تانسح  شیازفا  هرابرد  نآرق  رد  هک  اهنیا  ریاظن  زا  هچنآ  و 

دید و یمن  ار  قیاقح  ناشناگدـید  يدرک  یمن  تلالد  ار  اهنآ  رگا  هک  يدومن  ییامنهار  ار  تناگدـنب  تبیغ  بناج  زا  هکنآ  ییوت  و 
: يدومرف دوخ  دیسر و  یمن  نآ  هب  ناشیاه  هشیدنا  درک و  یمن  ظفح  ار  اهنآ  ناشیاه  شوگ 

دیـشاب رازگرکـش  رگا  يدومرف : زین  دـیئامنن و  ار  میاه  تمعن  نارفک  دـیرازگ و  ساپـس  ارم  مشاب و  امـش  دای  هب  ات  دیـشاب  نم  داـی  هب 
.تسا دیدش  تخس و  نم  باذع  هک  دینادب  دییامن  یساپسان  رگا  مشخب و  ینوزف  ناتیارب  ار  میاه  تمعن 

تلذـم يراوخ و  اـب  يدوز  هب  دـنزرو  یم  ربک  نم  شتـسرپ  زا  هک  ییاـهنآ  ار و  امـش  منک  تباجتـسا  دـیناوخب  ارم  يدومرف : دوخ  و 
هک يداد  هدعو  يدیمان و  نایغط  یـشکرس و  ار  نآ  كرت  تادابع و  ءزج  ار  تهاگرد  هب  ندرک  اعد  وت  دش و  دنهاوخ  منهج  لخاد 

.دش دنهاوخ  شتآ  رد  لخاد  تلذ  اب  دنیوج  يرود  تدابع  نیا  زا  هک  ییاهنآ 

يارب دـندناوخ و  ار  وت  تنامرف  ببـس  هب  دـنرازگ و  ساپـس  ارت  ناسحا  لضف و  دـندرک و  دای  تیاـه  تمعن  رطاـخ  هب  ار  وت  نیارباـنب 
هب ار  تیاضر  يوس  هب  يراگتـسر  تمـشخ و  زا  ییاهر  هک  دوب  نداد  هقدص  نیمه  رد  دنداد و  هقدـص  اه  تمعن  ینوزف  وت و  ياضر 

.دنروآ تسد 

دش و یم  فیـصوت  ناسحا  هب  درک  یم  تلالد  يدومرف  تلالد  ار  تناگدنب  وت  هک  هنوگ  نامه  ار  دوخ  عونمه  يا  هدیرفآ  ره  رگا  و 
تفای وت  دمح  رد  یهار  هک  اجنآ  ات  تسارت  دـمح  سپ  .دـش  یم  شیاتـس  وا  زا  ینابز  ره  رد  تشگ و  یم  فیرعت  هدـنهد  تمعن  هب 

.دشاب هدنام  یقاب  ددرگرب  دمح  هب  هک  يدوصقم  ینعم و  يوش و  دمح  نآ  هب  هک  یظفل  دمح  يارب  دوش و 

راکـشآ هچ  هدومرف ، شیوخ  شـشخب  تمعن و  رد  قرغ  ار  ناشیا  هداد و  ناغمرا  هب  ار  مرک  ناـسحا و  شناگدـنب  هب  هک  ییادـخ  يا 
! يا هداد  صاصتخا  ام  هب  هک  ییاه  یکین  تسا  رایسب  هچ  وت و  مرک  ام  يارب  تسا  ناوارف  هچ  وت و  تمعن  ام  یگدنز  رد  تسا 
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اَیاَفَـص ْنِم  َْتلَعَج  َْتنَأ  ّمُهّللا َو  .َِکتَماَرَک  َیلِإ  َلوُصُْولا  َو  َْکیََدل ، َهَْفلّزلا  اَنَتْرَّـصب  َو  َْتلّهَـس ، يِذـّلا  َِکلِیبَس  َو  َْتیَـضَتْرا ، ِیّتلا  َِکتِّلم 
، ِروُهّدلا ِهَنِمْزَْألا َو  ِعیِمَج  ْنِم  ُهَتّْریََخت  َو  ِروُهّشلا ، ِِرئاَس  ْنِم  ُهَتْـصَصَتْخا  يِّذلا  َناَضَمَر  َرْهَـش  ِضوُرُْفلا  َْکِلت  ِِصئاَصَخ  َو  ِِفئاَظَْولا ، َْکِلت 

ِهِیف َْتبّغَر  َو  ِماَیّصلا ، َنِم  ِهِیف  َتْضَرَف  َو  ِناَمیِْإلا ، َنِم  ِهِیف  َْتفَعاَض  َو  ِرّونلا ، ِنآْرُْقلا َو  َنِم  ِهِیف  َْتلَْزنَأ  اَِمب  ِهَنّـسلا  ِتاَقْوَأ  ّلُک  یَلَع  ُهَتَْرثآ  َو 
ِلْهَأ َنوُد  ِِهلْـضَِفب  اَنَْتیَفَطْـصا  َو  ِمَمُْألا ، ِِرئاَـس  یَلَع  ِِهب  اَـنَتَْرثآ  ُّمث  ٍرْهَـش ، ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیّتلا  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  ْنِم  ِهِیف  َْتلَلْجَأ  َو  ِماَـیِْقلا ، َنِم 

، َِکَتبُوثَم ْنِم  ِْهَیلِإ  اَْنبّبَسَت  َو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  َُهل  اَنَتْضّرَع  اَِمل  ِهِماَِیق  ِهِماَیِِصب َو  َنیِـضّرَعَتُم  ُهَْلَیل ، َِکنْوَِعب  اَنُْمق  َو  ُهَراَهَن ، َكِْرمَِأب  اَنْمُـصَف  ِلَلِْملا ،
َماَقُم ُرْهّـشلا  اَذَه  اَنِیف  َماَقَأ  ْدَـق  .ََکبُْرق َو  َلَواَح  ْنَم  َیلِإ  ُبیِرَْقلا  َِکلْـضَف ، ْنِم  َْتِلئُـس  اَِمب  ُداَوَْجلا  َْکَیلِإ ، ِهِیف  َبِغُر  اَِمب  ِیلَْملا ُء  َْتنَأ  َو 
ُنْحَنَف ِهِدَدَع ، ِءاَفَو  َو  ِِهتّدُم ، ِعاَطِْقنا  َو  ِِهْتقَو ، ِماَمَت  َدـْنِع  اَنَقَراَف  ْدَـق  ُّمث  َنیَِملاَْعلا ، ِحَابْرَأ  َلَْضفَأ  اَنََحبْرَأ  َو  ٍروُْربَم ، َهَبْحُـص  اَنَبِحَـص  َو  ٍدْـمَح ،

، ّیِـضْقَْملا ّقَْحلا  َو  ُهّیِعْرَْملا ، ُهَمْرُْحلا  َو  ُظوُفْحَْملا ، ُماَمّذـلا  َُهل  اَنَمَِزل  َو  اّنَع ، ُُهفاَرِْـصنا  اَنَـشَحْوَأ  اَنّمَغ َو  َو  اَْنیَلَع ، ُُهقاَِرف  ّزَع  ْنَم  َعاَدِو  ُهوُعّدَُوم 
َرْهَش اَی  َْکیَلَع  ُماَلّسلا  َنُوِلئاَق : ُنْحَنَف 
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ار نآ  هک  تا  هقیرط  یتـشاد و  یم  تسود  ار  نآ  هک  تشور  هار و  هب  دوب و  تدوـخ  باـختنا  دروـم  هک  تنید  يوـس  هب  ار  اـم  اـهلا 
.یتخاس انشآ  تا  يراوگرزب  زا  یبایماک  تبرق و  ماقم  هب  ندیسر  رد  ار  ام  يدومرف و  تیاده  يدینادرگ  ناسآ 

هام ریاس  رب  هک  یهام  نامه  يدومرف  نّیعم  ار  ناضمر  كرابم  هام  صوصخم ، تابجاو  هدـش و  نییعت  فیاظو  نیب  زا  وت  اراـگدرورپ 
رد ار  رون  نآرق و  هکنآ  رطاخ  هب  لاس  تاقوا  یمامت  رب  يدومن و  باختنا  ناراگزور  اه و  نامز  یماـمت  زا  ار  نآ  يداد و  زاـیتما  اـه 

ار نآ  رد  تداـبع  يدرک و  بـجاو  نآ  رد  ار  هزور  يدیـشخب و  ینوزف  ار  ناـمیا  نآ  رد  هـک  یهاـم  .يدـیزگرب  يدوـمرف  لزاـن  نآ 
.يدینادرگ گرزب  نآ  رد  تسا  رترب  هام  رازه  زا  هک  ار  ردق  بش  يدومن و  قیوشت 

زا مورحم  هک  ییاه  تلم  رب  ار  ام  نآ ، يرترب  لـضف و  هب  يداد و  زاـیتما  اـه  تما  ریاـس  رب  ردـقنارگ  هاـم  نیا  رطاـخ  هب  ار  اـم  دـعب  و 
يراد و هزور  اب  میتخادرپ و  تدابع  هب  شبش  تا  يرای  هب  میتشاد و  هزور  ار  هام  نآ  زور  تنامرف  هب  هاگنآ  يدیزگرب  دنتسه  ناضمر 
هب هام  نیا  رد  هچنآ  هب  وت  میدینادرگ و  وت  باوث  هب  ندیسر  هلیـسو  ار  نآ  میداد و  رارق  تتمحر  ضرعم  رد  ار  دوخ  يراد  هدنز  بش 
هب برقت  دـصق  هکنآ  هب  يا و  هدنـشخب  دوش  تساوخرد  تمرک  لضف و  زا  هچنآ  هب  یلیام و  دوش  هداد  ناـشن  قوش  تبغر و  تیوس 

.یکیدزن دشاب  هتشاد  ار  وت 

دنرب یم  ملاع  مدرم  هک  يدوس  نیرتالاب  دوب و  يا  هتـسیاش  تبحـص  مه  اـم  اـب  تشذـگ و  بوخ  اـم  نیب  رد  زیزع  هاـم  نیا  ادـنوادخ 
یم عادو  نآ  اب  هتساوخان  مه  ام  .دش و  ادج  ام  زا  دیدرگ  لیمکت  شا  هرامش  دیسر و  نایاپ  هب  ضرع  هک  یتقو  دعب  درک و  ام  بیصن 
نآ تبظاوم  هب  فّظوم  ام  هک  یلاح  رد  هتشگ  ام  تشحو  مغ و  ببس  ام  نایم  زا  شنتفر  تخس و  نامیارب  ییادج  هک  یلاح  رد  مینک 

.میا هدوب  نآ  قح  ءادا  نآ و  تیاعر  مارتحا و  و 
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ْنِم َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  .ِتاَعاّسلا  ِماّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَـش  َْریَخ  اَی  َو  ِتاَقْوَْألا ، َنِم  ٍبوُحْـصَم  َمَرْکَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  .ِِهئاَِیلْوَأ  َدیِع  اَی  َو  َرَبْکَْألا ، ِهّللا 
.ُُهقاَِرف ََملآ  ٍّوُجْرَم  َو  ًادوُقْفَم ، ُهُدْقَف  َعَْجفَأ  َو  ًادوُجْوَم ، ُهُرْدَق  ّلَج  ٍنیِرَق  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّسلا  .ُلاَمْعَْألا  ِهِیف  ْتَرُِـشن  َو  ُلاَمآ ، ْلا  ِهِیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش 

.ُبُونّذلا ِهِیف  ّْتلَق  َو  ُبُولُْقلا ، ِهِیف  ّْتقَر  ٍرِواَُجم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّسلا  .ّضَمَف  ًایِضَْقنُم  َشَحْوَأ  َو  ّرَـسَف ، اًِلبْقُم  َسَنآ  ٍفِیلَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا 
ْنَم َدَعْسَأ  اَم  َو  َکِیف ، ِهّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلّسلا  .ِناَسْحِْإلا  َُلبُس  َلّهَس  ٍبِحاَص  َو  ِناَْطیّـشلا ، یَلَع  َناَعَأ  ٍرِـصاَن  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا 
یَلَع ََکلَوْطَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  ِبُویُْعلا .! ِعاَْونَِأل  َكَرَتْسَأ  َو  ِبُونّذـِلل ، َكاَْـحمَأ  َناَـک  اَـم  َکـْیَلَع  ُماَلّـسلا  َکـِب .! َکَـتَمْرُح  یَعَر 

.ٌماَلَـس ٍْرمَأ  ّلُک  ْنِم  َوُه  ٍرْهَـش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  ُماّیَْألا ، ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرْهَـش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  َنِینِمْؤُْملا .! ِروُدُص  ِیف  َکَبَیْهَأ  َو  َنیِمِرْجُْملا ،
.تاَئیِطَْخلا َسَنَد  اّنَع  َْتلَـسَغ  َو  ِتاَکَرَْبلِاب ، اَْنیَلَع  َتْدَـفَو  اَمَک  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  .ِهََسباَلُْملا  ِمیِمَذ  َال  َو  ِهَبَحاَصُْملا ، ِهیِرَک  َْریَغ  َکـْیَلَع  ُماَلّـسلا 

.ِِهتْوَف َْلبَق  ِْهیَلَع  ٍنوُزْحَم  َو  ِِهْتقَو ، َْلبَق  ٍبُولْطَم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلّسلا  .ًامَأَس  ُهُماَیِص  ٍكوُْرتَم  َال  ًامََرب َو  ٍعّدَُوم  َْریَغ  َْکیَلَع  ُماَلّسلا 
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اه نامز  رد  تبحص  مه  نیرت  یمارگ  يا  وت  رب  مالس  راگدرورپ ، ناتسود  دیع  يا  ادخ و  گرزب  هام  يا  وت  رب  مالس  میئوگ : یم  ام  و 
.تاعاس اهزور و  رد  هام  نیرتهب  يا  و 

.تسا شخپ  نآ  رسارس  رد  تادابع  لامعا و  دوش و  یم  هدروآرب  اهوزرآ  هک  یهام  وت  رب  مالس 

لمحت لـباق  شا  ییادـج  هک  یهاـگهانپ  وت  رب  مالـس  تسا و  روآ  درد  شدوبن  گرزب و  شتلزنم  ردـق و  هک  ینیـشنمه  وت  رب  مـالس 
.تسین

.دیازفا یم  سرت  تشحو و  رب  دور  یم  هک  یماگنه  دنادرگ و  یم  داش  دروآ و  یم  يور  دنریگ  یم  سنُا  وا  اب  یتقو  هک  وت  رب  مالس 

دوب و کمک  ناطیش  ندرک  بوکرـس  رد  هک  يروای  وت  رب  مالـس  .دیدرگ  مک  ناهانگ  مرن و  اهلد  نآ  رد  هک  يا  هیاسمه  وت  رب  مالس 
هچ دنا و  هدوب  وت  رد  یهلا  ناگدش  هدوشخب  رتشیب  هک  یهام  وت  رب  مالس  .دومن  ناسآ  ار  ناسحا  ياه  هار  هک  یتبحص  مه  وت  رب  مالس 

.دیامن ار  وت  تاماقم  تیاعر  هکنآ  تسا  تخبکین 

اب نامیا  لها  لد  رد  یتشذـگ و  رید  ناراکهنگ  رب  هک  وت  رب  مالـس  .يدـناشوپ  ار  اه  بیع  يدرک و  دوبان  ار  ناهانگ  هک  وت  رب  مـالس 
.يدوب گرزب  تهبُا و 

وت رب  مالس  تسا و  تمالـس  ناما و  رد  زیچ  ره  زا  هک  یهام  وت  رب  مالـس  دنرادن و  يرخف  نآ  رب  لاس  ياهزور  هک  یهام  وت  رب  مالس 
.دشاب یمن  هدیهوکن  نآ  اب  ترشاعم  تسین و  راوگان  نآ  اب  یتبحص  مه  هک 

یگنتلد يور  زا  عادو و  مالس  هن  وت  رب  مالس  .یتسش  ام  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  يدش و  دراو  ام  رب  تاکرب  اب  هکنآ  رطاخ  هب  وت  رب  مالس 
.هدش كرت  یگتسخ  تهج  زا  نآ  هزور  هکنآ  هن  و 

.میکانهودنا نآ  رب  شنایاپ  زا  لبق  تسا و  بولطم  دسر  ارف  شتقو  هکنآ  زا  لبق  وت  رب  مالس 

275 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


ِْفلَأ ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  ِیّتلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلّسلا  .اَْنیَلَع  َِکب  َضِیفُأ  ٍْریَخ  ْنِم  ْمَک  َو  اّنَع ، َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  ْنِم  ْمَک  َْکیَلَع  ُماَلّسلا 
یَلَع َو  ُهاَْنمِرُح ، يِّذلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلّسلا  َْکَیلِإ .! ًادَغ  اَنَقْوَش  ّدَشَأ  َو  َْکیَلَع ، ِسْمَْألِاب  اَنَـصَرْحَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلّـسلا  .ٍرْهَش 

ْمِِهئاَقَِشل اُومِرُح  َو  ُهَْتقَو ، ُءاَیِقْشَْألا  َلِهَج  َنیِح  َُهل  َکّنَِمب  اَنَتْقّفَو  َو  ِِهب ، اَنَْتفّرَش  يِّذلا  ِرْهّشلا  اَذَه  ُلْهَأ  ّانِإ  ّمُهّللا  .ُهاَْنِبلُـس  َِکتاَکََرب  ْنِم  ٍضاَم 
ْنِم اًلِیلَق  ِهِیف  اَْنیّدَأ  َو  ٍریِصْقَت ، یَلَع  ُهَماَِیق  ُهَماَیِص َو  َکِقِیفْوَِتب  اَْنّیلََوت  ْدَق  َو  ِِهتّنُس ، ْنِم  َُهل  اَنَْتیَدَه  َو  ِِهتَفِْرعَم ، ْنِم  ِِهب  اَنَتَْرثآ  اَم  ِّیلَو  َْتنَأ  ُهَلْـضَف ،
یَلَع اَنْرُجْأَف  ِراَِذتْعِالا ، ُقْدِص  اَِنتَنِْـسلَأ  ْنِم  َو  ِمَدّنلا ، ُدْقَع  اَِنبُوُلق  ْنِم  ََکل  َو  ِهَعاَضِْإلِاب ، ًافاَِرتْعا  َو  ِهَءاَسِْإلِاب ، ًاراَْرقِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ّمُهّللا  .ٍرِیثَک 

اََنل ْبِجْوَأ  َو  ِْهیَلَع ، ِصوُرْحَْملا  ِرْخّذـلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ِِهب  ُضاَـتْعَن  َو  ِهِیف ، َبوُـغْرَْملا  َلْـضَْفلا  ِِهب  ُكِرْدَتْـسَن  ًارْجَأ  ِطـیِْرفّتلا  َنِم  ِهِیف  اََـنباَصَأ  اَـم 
َْتنَأ اَم  ِلُواَنَت  یَلَع  اّنِعَأَف  ُهاَنَتْغَّلب  اَذِإَف  ِِلبْقُْملا ، َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  اَنیِدـْیَأ  َْنَیب  اَم  اَنِراَمْعَِأب  ُْغْلبا  َو  َکّقَح ، ْنِم  ِهِیف  اَنْرّـصَق  اَم  یَلَع  َكَرْذُـع 

ِْنیَرْهّشلا ِیف  َکّقَِحل  ًاکَرَد  ُنوُکَی  اَم  ِلَمَْعلا  ِِحلاَص  ْنِم  اََنل  ِرْجَأ  َو  ِهَعاّطلا ، َنِم  ُهّقِحَتْسَی  اَِمب  ِماَیِْقلا  َیلِإ  اَنّدَأ  َو  ِهَداَبِْعلا ، َنِم  ُُهلْهَأ 
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.دیدرگ ام  بیصن  وت  هیحان  زا  هک  یتاریخ  هچ  دش و  عفد  ام  زا  وت  رطاخ  هب  راوگان  ثداوح  هچ  هک  وت  رب  مالس 

تندـمآ هب  صیرح  میـشک و  یم  ار  تراظتنا  لبق  ياهزور  هک  وت  رب  مالـس  .تسا  رترب  هام  رازه  زا  هک  يردـق  بش  رب  وت و  رب  مالس 
.میتسه قاتشم  ردق  هچ  هدنیآ  ياهزور  میدوب و 

.میتشگن دنم  هرهب  تا  هتشذگ  تاکرب  زا  میدش و  مورحم  نآ  زا  هک  يرترب  رب  وت و  رب  مالس 

هک یلاح  رد  يدیشخب  قیفوت  نآ  طسوت  هب  شیوخ  مرک  هب  ار  ام  يداد و  تفارش  نادب  ار  ام  هک  میتسه  یهام  نیا  لها  ام  اراگدرورپ 
.دنتشگن دنم  هرهب  هام  نیا  تمظع  لضف و  زا  ناش  یتخبدب  رطاخ  هب  دنتخانشن و  ار  نآ  نتفر  ندمآ و  تخبدب  مدرم 

هب مادقا  وت  قیفوت  اب  يدومرف و  تیاده  نآ  بادآ  هب  ار  ام  يدناسانـش و  ام  هب  ار  ناضمر  هام  تفرعم  هک  ام  رایتخا  بحاص  ییوت  اهلا 
.میدروآ اجب  ار  نآ  لامعا  رایسب  زا  یمک  میدومن و  صقان  ریصقت و  هب  هتبلا  نآ  تادابع  هزور و 

نابز یهاوخ  ترذعم  اهلد و  یعقاو  تمادـن  میراد و  فارتعا  ندومن  عیاض  هب  ندرک و  دـب  هب  هک  یلاح  رد  تسارت  دـمح  ادـنوادخ 
هد بوخ  شاداپ  مینک ، یم  فارتعا  هک  لاح  میتشاد  ریـصقت  هام  زا  هک  ییاه  تمـسق  نآ  رد  ام  هب  سپ  تسا  قدص  يور  زا  نامیاه 

.میئامن تفایرد  میدنمقالع  اهنادب  هک  ار  نوگانوگ  ياه  هتخودنا  میروآ و  تسد  هب  ار  بوغرم  یکین  ات 

هب ار  ام  هاگره  امرف و  اطع  ام  هب  زین  ار  هدنیآ  ناضمر  هام  كرد  قیفوت  نکم و  تمالم  تدوخ  قح  هب  تبسن  یهاتوک  رد  ار  ام  ایادخ 
.نک نامیرای  تسازس  ارت  هک  یتدابع  يارب  يدناسر  دعب  لاس  ناضمر  هام 

هک هنوگ  نادـب  هتـسیاش  لامعا  ماجنا  هب  قفوم  هک  یهار  رد  ار  ام  نک و  لیان  ار  ام  تسا  هام  نآ  راوازـس  هک  يربناـمرف  تیاـعر  رب  و 
.نک ناور  هدنیآ  ناضمر  ینونک و  ناضمر  هام  رد  تسوت  قح 
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، اّنِم ٍدّمَعَت  یَلَع  ٍهَئیِطَخ  ْنِم  ِهِیف  اَْنبَسَتْکا  َو  ٍْبنَذ ، ْنِم  ِهِیف  اَنْعَقاَو  ْوَأ  ٍْمثِإ ، ْوَأ  ٍمََمل  ْنِم  اَذَه  اَنِرْهَش  ِیف  ِِهب  اَنْمَْملَأ  اَم  ّمُهّللا َو  .ِرْهّدلا  ِروُهُش  ْنِم 
َال َو  َكِْوفَِعب ، اّنَع  ُفْعا  َو  َكِْرتِِسب ، اَنُْرتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  اَنِْریَغ ، ْنِم  ًهَمْرُح  ِِهب  اَنْکَهَْتنا  ِوَأ  اَنَسُْفنَأ ، ِهِیف  اَنْمَلَظ  ٍناَیِْـسن  یَلَع  ْوَأ 

ِیّتلا َِکتَْفأَِرب  ِهِیف  اّنِم  َتْرَْکنَأ  اَِمل  ًهَراّفَک  ًهّطِح َو  ُنوُکَی  اَِمب  اَْنلِمْعَتْسا  َو  َنِینِعاّطلا ، َنُْسلَأ  ِهِیف  اَْنیَلَع  ْطُْسبَت  َال  َو  َنِیتِماّشلا ، ُِنیْعَِأل  ِهِیف  اَْنبِْصنَت 
َو اَنِرِْطف ، اَنِدـیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  َو  اَنِرْهَِـشب ، اَنَتَبیِـصُم  ُْربْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ُصُْقنَی  َال  يِذـّلا  َِکلْـضَف  َو  ُدَْـفنَت ، اـَل 

ْنِم ِرْهّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  ّمُهّللا  .َنَلَع  اَم  اَِنبُونُذ َو  ْنِم  َیِفَخ  اَم  اََنل  ْرِفْغا  َو  ٍْبنَِذل ، ُهاَْحمَأ  َو  ٍْوفَِعل ، ِِهبَلْجَأ  اَْنیَلَع  ّرَم  ٍمْوَی  ِْریَخ  ْنِم  ُْهلَعْجا 
اَذَه یَعَر  ْنَم  ّمُهّللا َو  .ُْهنِم  ًاّظَح  ْمِهِرَفْوَأ  َو  ِهِیف ، ًامِْسق  ْمِِهلَزْجَأ  َو  ِِهب ، ِِهلْهَأ  ِدَعْسَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  اَِنتاَئّیَـس ، ْنِم  ِهِجوُرُِخب  اَنْجِرْخَأ  َو  اَناَیاَطَخ ،

ْتَبَجْوَأ ٍَهبْرُِقب  َْکَیلِإ  َبّرَقَت  ْوَأ  اَِهتاَُقت ، ّقَح  َُهبُونُذ  یَّقتا  َو  اَهِماَِیق ، ّقَح  ِهِدوُدُِـحب  َماَق  َو  اَهِظْفِح ، ّقَح  ُهَتَمْرُح  َظِفَح  َو  ِِهتَیاَـعِر ، ّقَح  َرْهّـشلا 
ّنِإ َو  ُضیِغَی ، اـَل  َکَلْـضَف  ّنِإَـف  َِکلْـضَف ، ْنِم  ُهَفاَعْـضَأ  اَـنِطْعَأ  َو  َكِدْـجُو ، ْنِم  ُهَْلثِم  اََـنل  ْبَهَف  ِْهیَلَع ، َکَـتَمْحَر  ْتَـفَطَع  َو  ُهـَل ، َكاَـضِر 

َکَِنئاَزَخ
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یـشومارف ای  دـمع  يور  زا  هک  ییاطخ  میداد و  ماجنا  نآ  رد  هک  یهانگ  ای  دز و  رـس  ام  زا  هام  نیا  رد  اه  شزغل  زا  هچنآ  ره  اـهلاراب 
ناشوپب ام  رب  تدوخ  ششوپ  هب  میدومن  یمارتحا  یب  نارگید  هب  تبسن  هک  هچنآ  ره  میدرک و  ملظ  شیوخ  رب  نآ  رد  میدروآ و  اجب 

رب ار  اهنز  هنعط  نابز  هدم و  رارق  هدننک  تتامـش  دید  ضرعم  رد  ار  ام  شخبب و  ام  رب  توفع  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  و 
نتفر و نایم  زا  ثعاـب  هک  راداو  يراـک  هب  ددرگ  یمن  مک  هک  تناـسحا  هب  دوش و  یمن  عطق  هک  تتفأر  هب  ار  اـم  اـمرفم و  طلـسم  اـم 

.يا هدومن  یهن  ام  رب  هام  نآ  رد  هک  دوش  يزیچ  ندناشوپ 

نادرگ و كرابم  ار  ام  رطف  دیع  زور  نک و  ناربج  نامیارب  ار  ناضمر  هام  نتفر  تبیصم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ 
زا هچنآ  دـشاب و  هاـنگ  يارب  اـهزور  نیرت  هدـننکدوبان  میا و  هدوـمن  ار  توـفع  بلج  هـک  هد  رارق  ناـمیارب  ییاـهزور  نیرتـهب  ار  نآ 

.هد رارق  توفع  دروم  يراد  غارس  راکشآ  هچ  یفخم و  هچ  ناهانگ 

ناضمر كرابم  هام  هلیسو  هب  نک و  جراخ  اه  يدب  زا  ار  ام  نآ  جورخ  اب  رذگرد و  ام  يایاطخ  زا  هام  نیا  ندیـسر  نایاپ  هب  اب  ایادخ 
.هد رارق  نآ  دارفا  نیرت  دنم  هرهب  نیرت و  بیصن  اب  زا  نیرتدنمتداعس و  زا  ار  ام 

نآ ماـکحا  دودـح و  يارجا  رد  دراد و  هگن  ار  نآ  مارتحا  حیحـص  روط  هب  دـنک و  تیاـعر  ار  ناـضمر  بادآ  تسرد  هکره  اـهلاراب 
دیوج بّرقت  تیوس  هب  تسا  روآ  برقت  هک  يراک  طسوت  هب  ای  دنک و  زیهرپ  تسا  راوازس  هک  روط  نآ  ناهانگ  زا  دیامن و  شـشوک 

دنچ شخبب و  ام  هب  وا  شاداپ  دننامه  یـشاداپ  دوخ  تردق  زا  سپ  .دراد  فوطعم  شیوخ  رب  ار  تتمحر  دنک و  بلج  ار  تیاضر  ات 
.تسین ریذپ  ناصقن  وت  لضف  هک  ارچ  نک  اطع  ام  هب  تلضف  بناج  زا  يدرک  تیانع  وا  هب  هچنآ  زا  ربارب 
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َْلثِم اََنل  ُْبتْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .اّنَهُْملا  ُءاَطَْعَلل  َكَءاَطَع  ّنِإ  َو  یَنْفَت ، َال  َکـِناَسْحِإ  َنِداَـعَم  ّنِإ  َو  ُضیِفَت ، ْلـَب  ُصُْقنَت  اـَل 
ِلْهَِأل َو  ًاروُرُس ، ًادیِع َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِّذلا  اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  َْکَیلِإ  ُبُوتَن  ّانِإ  ّمُهّللا  .ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِهِیف  ََکل  َدّبَعَت  ْوَأ  ُهَماَص ، ْنَم  ِروُجُأ 

َو ٍْبنَذ ، َیلِإ  ٍعوُجُر  یَلَع  يِوَْطنَی  َال  ْنَم  ََهبَْوت  ُهاَنْرَمْضَأ ، ٍّرَـش  ِرِطاَخ  ْوَأ  ُهاَنْفَلْـسَأ ، ٍءوُس  ْوَأ  ُهاَْنبَنْذَأ ، ٍْبنَذ  ّلُک  ْنِم  ًادَشَتُْحم  ًاعَمْجَم َو  َِکتِّلم 
َفْوَخ اَْنقُزْرا  ّمُهّللا  .اَْهیَلَع  اَْنتّبَث  َو  اّنَع ، َضْرا  َو  اّنِم ، اَْهّلبَقَتَف  ِباَِـیتْرِالا ، ّکّـشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  ًاـحوُصَن  ًَهبَْوت  ٍهَئیِطَخ ، ِیف  اَهَدـَْعب  ُدوُعَی  اـَل 
َنیِّذلا َنِیباّّوتلا  َنِم  َكَْدنِع  اَْنلَعْجا  .ُْهنِم َو  َكُریِجَتْـسَن  اَم  ََهبْأَک  َو  ِِهب ، َكوُعْدَن  اَم  َهَّذل  َدَِجن  یّتَح  ِدوُعْوَْملا  ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدـیِعَْولا ، ِباَقِع 

ْنَم ًاعیِمَج  اَِننیِد  ِلْهَأ  اَِنتاَهّمُأ َو  اَِنئَابآ َو  ْنَع  ْزَواََجت  ّمُهّللا  .َنِیلِداَْـعلا  َلَدـْعَأ  اَـی  َکـِتَعاَط ، َهَعَجاَُرم  ْمُْهنِم  َْتِلبَق  َو  َکَـتّبَحَم ، ْمَُهل  َْتبَجْوَأ 
ِِهلآ ِْهیَلَع َو  ّلَص  َو  َنِیبّرَقُْملا ، َِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِّیبَن َو  ٍدّـمَُحم  یَلَع  ّلَـص  ّمُهّللا  .ِهَماَـیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َرَبَغ  ْنَم  ْمُْهنِم َو  َفَلَس 

، َنیَِملاَْعلا ّبَر  اَی  َِکلَذ  ْنِم  َلَْضفَأ  َو  َنیِِحلاّصلا ، َكِداَبِع  یَلَع  َْتیّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ّلَص  َو  َنِیلَـسْرُْملا ، َِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیّلَـص  اَـمَک 
ًهاَلَص
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تـسا ییاطع  وت  ءاطع  هک  قیقحت  هب  هتـشگن و  یناف  تناسحا  نداعم  هکلب  .ددرگ و  یم  نوزفا  هکلب  دوش  یمن  مک  وت  ياه  هنیجنگ  و 
.اراوگ

زور ات  هکنآ  تدابع  اـی  سیونب و  ناـضمر  هاـم  راد  هزور  شاداـپ  دـننامه  یـشاداپ  اـم  يارب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اـهلا 
.تسا هدرک  ار  وت  یگدنب  تمایق 

زا يا  هداد  رارق  تنید  لـها  يارب  نواـعت  زور  عاـمتجا و  زور  یناـمداش ، زور  دـیع و  نینمؤم  يارب  هک  يرطف  زور  نیا  رد  اـم  ایادـخ 
هبوت تیوس  هب  میا  هدنارذگ  نهذ  رد  هک  یطلغ  رکف  ای  میا و  هدرک  هتشذگ  رد  هک  یتشز  راک  ای  میا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  یهانگ 

زا ار  نآ  سپ  .دشاب  هزیکاپ  دیدرت  کش و  زا  هک  یـصلاخ  هبوت  دنارذگ  یمن  لد  رد  ار  هانگ  هب  تشگزاب  هک  یـسک  هب  وت  .مینک  یم 
.امرف تیانع  تماقتسا  ییاجرباپ و  قیفوت  شاب و  یضار  ام  زا  نک و  لوبق  ام 

ماک رب  يا  هداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  تّذل  ات  نک  نامیزور  ار  هتـشگ  ررقم  باوث  قوش  هدش و  هداد  هدـعو  باذـع  زا  سرت  اراگدرورپ 
.میبایرد میربب  هانپ  وت  هب  تسا  مزال  هک  ار  هچنآ  هودنا  زا  دنیشن و  نامناج 

لوبق ار  تا  یگدـنب  هب  دارفا  تشگزاـب  نیا  يدوـمرف و  بجاو  ناـشیا  رب  ار  تتبحم  هک  هد  رارق  ناگدـننک  هبوـت  هلمج  زا  ار  اـم  اـهلا 
.نارگداد نیرت  لداع  يا  يا ، هدومن 

ات ار  همه  همه و  دـنا  هدـنز  هک  ییاهنآ  هدـش و  هاتوک  ایند  زا  ناشتـسد  هک  ییاهنآ  ام  نید  لها  زا  ار  ام  ناردام  ناردـپ و  اراگدرورپ 
.رذگرد ناشناهانگ  زا  هد و  رارق  شیوخ  شزرمآ  دروم  تمایق  زور 

لها وا و  رب  یتسرف و  یم  دورد  شیوخ  بّرقم  هکئالم  رب  هک  روط  نامه  تسرف  دورد  وا  لآ  ام و  ربماـیپ  دـمحم  ترـضح  رب  ایادـخ 
رب هک  روط  ناـمه  تسرف  دورد  شتیب  لـها  وا و  رب  یتسرف و  دورد  تلـسرم  ناربماـیپ  رب  هک  هنوگ  ناـمه  تسرف  دورد  شمارگ  تیب 

.نایناهج يادخ  يا  اهنآ  زا  رترب  هکلب  یتسرف و  دورد  تحلاص  ناگدنب 
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ْنِم َِلئُـس  ْنَم  یَطْعَأ  َو  ِْهیَلَع ، َلّکُُوت  ْنَم  یَفْکَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  ُمَرْکَأ  َّکنِإ  اـَنُؤاَعُد ، اََـهل  ُباَجَتُْـسی  َو  اَـهُعْفَن ، اَُـنلاَنَی  َو  اَُـهتَکََرب ، اَـنُُغْلبَت 
.ٌریِدَق ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ِِهلْضَف ،
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یب دوش و  تساوخرد  وا  زا  هک  ینآ  زا  رت  میرک  وت  هک  اریز  ددرگ  باجتـسم  ناـمیاعد  دـسر و  اـم  هب  شدوـس  تکرب و  هک  يدورد 
.ییاناوت زیچ  همه  رب  هک  ییوت  یهد و  یم  دهاوخب  وا  زا  هکره  هک  ییوت  دوش و  لّکوت  وا  رب  هک  یتسه  یسک  نیرت  هدننک  زاین 
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: َلاَقَف ِهَعُمُجْلا ، ِمْوَی  یِف  َو  َهَلْبِقْلا ، َلَبْقَتْسا  ّمُث  ًامِئاَق  َماَق  ِهِتاَلَص  ْنِم  َفَرَصْنا  اَذِإ  رْطِفْلا ، ِمْوَی  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 46)

َنیِّحلُْملا ُّبیَُخی  َال  ْنَم  اَی  َو  ِْهَیلِإ ، ِهَجاَْحلا  َلْهَأ  ُرِقَتْحَی  َال  ْنَم  اَی  َو  ُداَِلْبلا ، ُُهلَبْقَت  اـَل  ْنَم  ُلَـبْقَی  ْنَم  اَـی  َو  ُداَـبِْعلا ، ُهُمَحْرَی  اـَل  ْنَم  ُمَحْرَی  ْنَم  اَـی 
یَلَع ُرُکْـشَی  ْنَم  اَی  َو  َُهل ، ُلَمُْعی  اَم  َریِـسَی  ُرُکْـشَی  َو  ِِهب ، ُفَْحُتی  اَم  َریِغَـص  ِیبَتْجَی  ْنَم  اَی  َو  ِْهیَلَع ، ِّهلاّدـلا  َلْهَأ  ّدّرلِاب  ُهَبْجَی  اـَل  ْنَم  اَـی  َو  ِْهیَلَع ،
ُرِداَُبی َال  َو  َهَمْعّنلا ، ُّریَُغی  َال  ْنَم  اَی  َو  ُْهنَع ، ََربْدَأ  ْنَم  ِهِسْفَن  َیلِإ  وُعْدَـی  ْنَم  اَی  َو  ُْهنِم ، اَنَد  ْنَم  َیلِإ  ُونْدَـی  ْنَم  اَی  َو  ِلـِیلَْجلِاب ، يِزاَُـجی  ِلـِیلَْقلا َو 

َو ِتاَجاَْحلِاب ، َکِمَرَک  يَدَـم  َنوُد  ُلاَمْآلا  ِتَفَرَْـصنا  .اَهَیّفَُعی  یّتَح  ِهَئّیّـسلا  ِنَع  ُزَواَجَتَی  َو  اَـهَیِْمُنی ، یّتَح  َهَنَـسَْحلا  ُرِْمُثی  ْنَم  اَـی  َو  ِهَمِقّنلاـِب ،
َقْوَف یَلْعَْألا  ُّولُْعلا  َکَلَف  ُتاَفّصلا ، َِکتْعَن  ِغُوُلب  َنوُد  ْتَخّسَفَت  َو  ِتاَِبلّطلا ، ُهَیِعْوَأ  َكِدوُج  ِْضیَِفب  ْتَأَلَْتما 
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46

هعمج زور  رطف و  دیع  زور  رد  یمارگ  نآ  ياعد 

ار يو  اهرهـش  هک  ار  یـسک  نآ  دریذـپ  یم  هکنآ  يا  دـننک و  یمن  محر  وا  هب  ناگدـنب  هک  یـسک  هب  ینک  یم  محر  هک  ییادـخ  يا 
.دنزاس و یمن  دیمون  ار  دوخ  ناگدننکرارصا  هکنآ  يا  دیامن و  یمن  راوخ  ار  شهاگرد  ناجاتحم  هک  یسک  يا  دنیامن و  یمن  لوبق 
هب دیامرف و  یم  لوبق  ار  شا  هدنب  کچوک  ناغمرا  هکنآ  يا  دنز و  یمن  شرد  هب  ناگدـنروآ  ور  یناشیپ  رب  در  تسد  هک  یـسک  يا 

.دهد یم  شاداپ  دنهد  یم  ماجنا  شیارب  هک  يزیچ  كدنا 

دناوخ و یم  شیوخ  يوس  هب  ار  دوخ  زا  هدننادرگرب  يور  هکنآ  يا  دهد و  یم  گرزب  شاداپ  دریذـپ و  یم  ار  مک  لمع  هکنآ  يا  و 
هک اجنآ  ات  دشخب  یم  رمث  ار  بوخ  راک  هک  یـسک  يا  .دیامن و  یمن  باتـش  ندومن  باذع  رد  دهد و  یمن  رییغت  ار  تمعن  هکنآ  يا 

.دزاس دوبان  وحم و  ار  نآ  ات  درذگ  یم  اهیدب  زا  دوش و  رواب 

ضیف هلیـسو  هب  تابلاطم  ياه  فرظ  دنتـشگرب و  تاجاح  ندـش  هدروآرب  تمرک و  اـب  هارمه  رخآ  هب  ندیـسر  زا  لـبق  اـهوزرآ  اـهلا 
یگرزب نیرتگرزب  يرترب و  هجرد  نیرتالاب  ارت  سپ  .دندش  یشالتم  مه  زا  وت  فصو  هب  ندیـسر  زا  لبق  فاصوا  دندش و  رپ  تدوج 

.درادن دوجو  یگرزب  ییالاب و  نآ  زا  رترب  هک  تسا 
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یَلَع َنوُِدفاَْولا  َباَخ  ٌریِقَح ، َِکفَرَـش  ِْبنَج  ِیف  ٍفیِرَـش  ّلُک  َو  ٌریِغَـص ، َكَْدنِع  ٍلِیلَج  ّلُک  .ٍلاَلَج  ّلُک  َقْوَف  ُدَْجمَْألا  ُلاَلَْجلا  َو  ٍلاَع ، ّلُک 
، َنِیبِغاّرِلل ٌحُوتْفَم  َُکبَاب  .َکَلْضَف  َعَجَْتنا  ِنَم  ّالِإ  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْجَأ  َو  َِکب ، ّالِإ  َنوِّملُْملا  َعاَض  َو  ََکل ، ّالِإ  َنوُضّرَعَتُْملا  َرِـسَخ  َو  َكِْریَغ ،
َو ال َنوُضّرَعَتُْملا ، َِکئاَطَع  ْنِم  ُسَْأیَی  َال  َو  َنُوِلمآ ، ْلا  َکـْنِم  ُبیِخَی  اـَل  .َنِیثیِغَتْـسُْملا  َنِم  ٌهَبیِرَق  َکـُتَثاَغِإ  َو  َنِیِلئاّـسِلل ، ٌحاَـبُم  َكُدوُج  َو 
َو َنِیئیِـسُْملا ، َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  َُکتَداع  َكاَواَن ، ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْملِح  َو  َكاَصَع ، ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  َکـُقْزِر  .َنوُرِفْغَتْـسُْملا  َکـِتَمِقَِنب  یَقْـشَی 

َیلِإ اُوئیِفَِیل  ْمِِهب  َْتّینََأت  اَّمنِإ  َو  ِعوُّزنلا ، ِنَع  َُکلاَْهمِإ  ْمُهّدَـص  َو  ِعوُجّرلا ، ِنَع  َُکتاَنَأ  ْمُْهتّرَغ  ْدََـقل  یّتَح  َنیِدَـتْعُْملا ، یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َکـُتّنُس 
ْمُهّلُک اََهل ، ُهَْتلَذَـخ  ِهَواَقّـشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ْنَم  َو  اَِهب ، َُهل  َتْمَتَخ  ِهَداَعّـسلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َناَـک  ْنَمَف  َکِْـکُلم ، ِماَوَدـِب  ًهَِقث  ْمُهَْتلَْهمَأ  َو  َكِْرمَأ ،

، َُکناَهُْرب ْمِِهتَلَجاَعُم  ِكْرَِتل  ْضَحْدَی  َْمل  َو  َُکناَْطلُس ، ْمِِهتّدُم  ِلوُط  یَلَع  ْنِهَی  َْمل  َكِْرمَأ ، َیلِإ  ٌهَِلئآ  ْمُهُرُومَأ  َو  َکِمْکُح ، َیلِإ  َنوُِرئاَص ،
ُءاَقّـشلا َو  َْکنِم ، َباَخ  ْنَِمل  َُهلِذاَْخلا  ُهَْبیَْخلا  َو  َْکنَع ، َحَنَج  ْنَِمل  ُِمئاّدلا  ُْلیَْولاَف  ُلوُزَی ، َال  ٌِتباَث  َُکناَْطلُـس  َو  ُضَحْدـُت ، َال  ٌهَِمئاَق  َُکتّجُح 

َرَثْکَأ اَم  َِکب ، ّرَتْغا  ِنَِمل  یَقْشَْألا 
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دـندش و دـیمون  دـندروآ  يور  وت  ریغ  هب  هک  ییاـهنآ  ریقح ، تفرـش  راـنک  رد  یفیرـش  ره  کـچوک و  وت  دزن  یگرزب  ره  ادـنوادخ ،
هک سک  نآ  زج  نادنمتجاح  .دندش  عیاض  دندومن  سامتلا  وت  ریغ  هاگرد  هب  هک  نانآ  دـندرک و  ررـض  دنتـساوخ  ارت  زج  هک  ییاهنآ 

.دنتشگ تخبدب  راتفرگ و  درک  تساوخرد  ناسحا  وت  زا  طقف 

تهاگرد ناگدـننک  هثاغتـسا  يارب  تیرای  لالح و  ناگدـننک  شـسرپ  يارب  تدوجو  زاب  ناگدـننک  لیم  يوس  هب  تا  هناخ  رد  اـهلا 
.تسا هدامآ 

هب ناگدـننک  رافغتـسا  دـندرگ و  یمن  دـیمون  تیاطع  زا  ناگدـننک  تساوخرد  دـنوش و  یمن  مورحم  وت  زا  نادـنموزرآ  اراـگدرورپ 
.دندرگ یمن  تخبدب  تباذع 

تداع اهلا  .تسا  هدامآ  هدومن  ینمـشد  وت  اب  هکنآ  يارب  تا  يرابدرب  هدرتسگ و  هدرک  تا  یناـمرفان  هکنآ  يارب  وت  يزور  ادـنوادخ 
هدـش و ناشرورغ  ببـس  اهنآ  هب  وت  نداد  تلهم  هک  اجنآ  ات  تسا  ینابرهم  ناگ  هشیپ  زواجت  رب  وت  تنـس  ناراکهنگ و  هب  ناـسحا  وت 

.هتشادزاب هانگ  كرت  زا  ار  اهنآ 

یم دوخ  تنطلـس  ماود  هب  دامتعا  رطاخ  هب  يداد  تلهم  اـهنآ  هب  رگا  دـنیامن و  تشگزاـب  دـیاش  اـت  يداد  تصرف  اـهنآ  هب  وت  اـهلاراب 
راوخ شتواقـش  رطاخ  هب  ار  وا  دشاب  یتخبدب  لها  هکره  يدـینادرگ و  ریخ  هب  ار  شتبقاع  دـشاب  یتخبکین  لها  هکره  نیاربانب  .دـشاب 

هب نداد  ینالوط  تلهم  .ددرگ  یم  زاب  وت  نامرف  هب  ناشیاهراک  دنسر و  یم  وت  مکح  هب  ود  ره  تخبدب  هچ  تخبشوخ و  هچ  .يدرک 
.دنادرگ یمن  لطاب  ار  تناهرب  اهنآ  هذخاؤم  رد  تندرکن  باتش  دزاسن و  تسس  ار  وت  تنطلس  ناشیا 

يدیمون دنادرگرب و  يور  وت  زا  هک  یسک  يارب  یگشیمه  باذع  سپ  تسا  راوتسا  تباث و  تتنطلـس  اجرباپ و  تناهرب  لیلد و  يرآ 
.هتشگ رورغم  وت  مرک  هب  هکنآ  يارب  یتخبدب  نیرتخبدب  هدش و  دیمون  وت  زا  هک  تسار  یسک  هدننکروخ 
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َال َِکئاَضَق  ْنِم  ًالْدَع  ِجَرْخَْملا ! َِهلوُهُـس  ْنِم  ُهَطَْنقَأ  اَم  َو  ِجَرَْفلا ! َنِم  ُهَتَیاَغ  َدَْعبَأ  اَم  َو  َِکباَقِع ! ِیف  ُهَدّدََرت  َلَوْطَأ  اَم  َو  َِکباَذَع ! ِیف  ُهَفّرَـصَت 
ِیف َْتفّطََلت  َو  ِدـیِعَْولِاب ، َْتمّدَـقَت  ْدَـق  َو  َراَذـْعَْألا ، َْتیَْلبَأ  َو  َجَـجُْحلا ، َتْرَهاَظ  ْدَـقَف  .ِْهیَلَع  ُفیَِحت  اـَل  َکِـمْکُح  ْنِم  ًاـفاَْصنِإ  َو  ِهِیف ، ُروَُجت 

َُکتاَنَأ ْنُکَت  َْمل  ِهَرَداَبُْملِاب ، ِیلَم ٌء  َْتنَأ  َْتّینََأت َو  َو  ِهَلَجاَعُمِلل ، ٌعیِطَتْـسُم  َْتنَأ  َتْرّخَأ َو  َو  َلاَْهمِْإلا ، َْتلَطَأ  َو  َلاَْثمَْألا ، َْتبَرَـض  َو  ِبیِغّْرتلا ،
َُکناَسْحِإ َو  َلَمْکَأ ، َکُمَرَک  َو  َغَْلبَأ ، َُکتّجُح  َنوُکَِتل  َْلب  ًهاَراَدـُم ، َكُراَِظْتنا  اـَل  َو  ًهَْلفَغ ، َکُـکاَْسمِإ  اـَل  َو  ًاـنْهَو ، َکـُلاَْهمِإ  اـَل  َو  ًازْجَع ،

ْنِم ُعَفْرَأ  َكُدْـجَم  َو  اَهّلُِکب ، َفَصُوت  ْنَأ  ْنِم  ّلَجَأ  َُکتّجُح  .ُلاََزت  َال  ٌِنئاَک َو  َوُه  َو  ْلََزت ، َْمل  َناَک َو  َکـِلَذ  ّلُـک  ّمَتَأ ، َکـُتَمِْعن  َو  یَفْوَأ ،
ْنَع ُتوُکّـسلا  َِیب  َرّـصَق  ْدَـق  .ِهّلَقَأ َو  یَلَع  َرَکُْـشت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکناَسْحِإ  َو  اَهِرْـسَِأب ، یَـصُْحت  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  َُکتَمِْعن  َو  ِهِْهنُِکب ، ّدَُـحی  ْنَأ 

َو ِهَداَفِْولِاب ، َکّمُؤَأ  اَذ  اَنَأ  اَهَف  .ًازْجَع  َْلب  یَِهلِإ ! اَی  ًهَبْغَر  َال  ِروُسُْحلِاب ، ُراَْرقِْإلا  َياَراَُصق  َو  َكِدیِجْمَت ، ْنَع  ُكاَْسمِْإلا  َِینَهّهَف  َو  َكِدـیِمَْحت ،
ِیف ّدّرلِاب  ِینْهَبَْجت  َال  َو  ِیتَْبیَِخب ، یِمْوَی  ِْمتَْخت  َال  َو  ِیئاَعُد ، ْبِجَتْسا  َو  َياَوَْجن ، ْعَمْـسا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِهَداَفّرلا ، َنْسُح  َُکلَأْسَأ 

َكِْدنِع ْنِم  ْمِرْکَأ  َو  ِیَتلَأْسَم ،
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شهودنا و مغ و  نایاپ  تسا  رود  هچ  ار و  تباقع  وا  تشگرب  تفر و  تسا  ینالوط  هچ  ار و  تباذع  وا  ندش  لماش  تسا  رایسب  هچ 
متـس وا  رب  هک  تسوت  فاصنا  تلع  هب  ینک و  یمن  ملظ  تا  هنالداع  تواضق  رطاخ  هب  وت  نتفای ! تاجن  یناسآ  هب  زا  تسا  دیمون  هچ 

.يراد یمن  اور 

بیغرت و دوخ  فطل  اب  يدومن و  مالعا  ار  اـه  هدـعو  یتشادرب ، ار  اـه  هناـهب  رذـع و  یتخاـس و  رهاـظ  ار  اـه  تجح  وت  اراـگدرورپ ،
رداق وت  هک  یلاح  رد  یتخادنا  ریخأت  هب  ار  رفیک  هدرک و  ینالوط  ار  تلهم  يدز ، اهلاثم  شیوخ  تاشیامرف  دییأت  رد  يدرک و  قیوشت 

.يدومرفن باتش  یلو  یتسه  باذع  رد  باتش  هب 

ریخأت تسین ، يربخ  یب  يور  زا  تا  يراددوخ  دـشاب ، یمن  یتسـس  رطاـخ  هب  تنداد  تلهم  تسین ، زجع  يور  زا  وت  گـنرد  ایادـخ 
رت و ناوارف  ار  تناـسحا  رت و  لـماک  ار  تمرک  یناـسرب و  ار  تتجح  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  دـشاب ، یمن  ارادـم  يور  زا  تنتخادـنا 

.تسه هدوب و  هشیمه  اهنیا  همه  یهد و  رت  مامت  ار  تتمعن 

دوش يریگ  هزادنا  نآ  تقیقح  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  وت  تمظع  ددرگ و  فیـصوت  لماک  روط  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وت  تجح 
.دوش يرازگساپس  رـصتخم  روط  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  ناوارف  تناسحا  ددرگ و  هرامـش  اهنآ  همه  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  وت  تمعن  و 

هب فارتـعا  نـم  شـالت  ماـمت  هدرک و  هدـنامرد  تدـیجمت  زا  ارم  يراددوـخ  هتخاـس و  ناوتاـن  وـت  دـمح  زا  ارم  توکــس  ادــنوادخ 
.یناوتان زجع و  يور  زا  نم  يادخ  هکلب  وت  دمح  زا  یلیم  یب  يور  زا  هن  تسا  یگدنامرد 

ار ملد  زار  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  دراد ، ار  هتـسیاش  شـشخب  ياـضاقت  هدروآ و  يور  تهاـگرد  هب  هدـنب  نیا  ـالاح 
تهاـگرد و هب  ار  منتفر  نزم ، ما  یناـشیپ  رب  در  تسد  نـکم و  ماـمت  يدـیمون  هـب  ار  مزور  نـک و  باجتـسم  ار  میاـعد  هد و  شوـگ 

.هن جرا  تیوس  هب  ار  متشگزاب 
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ِهّللِاب ّالِإ  َهُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ُلَأُْست ، اّمَع  ٍزِجاَع  َال  َو  ُدیُِرت ، اَِمب  ٍِقئاَض  ُْریَغ  َّکنِإ  ِیبَلَْقنُم ، َْکَیلِإ  َو  ِیفَرَْصنُم ،
.ِمیِظَْعلا ِّیلَْعلا 
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ییاناوت و يراکره  ماجنا  رب  وت  یتسین و  ناوتان  دنیوج  یم  تلئسم  وت  زا  هچنآ  زا  تسین و  لکـشم  تیارب  یهاوخب  هچره  وت  هک  اریز 
.هبترمدنلب راگدرورپ  يرای  هب  رگم  يا  هوق  لوح و  چیه  تسین 
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َهَفَرَع ِمْوَی  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 47)

َِقلاَخ َو  ٍهُولْأَم ، ّلُک  ََهلِإ  َو  ِبَابْرَْألا ، ّبَر  ِماَرْکِْإلا ، ِلاَلَْجلا َو  اَذ  ِضْرَْألا ، ِتاَواَمّـسلا َو  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  ّمُهّللا  .َنیَِملاَْعلا  ّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا 
ْیَـش ٍء ّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ٌطیُِحم ، ْیَـش ٍء  ّلُِکب  َوُه  َو  ْیَـش ٍء ، ُْملِع  ُْهنَع  ُبُْزعَی  َال  َو  ْیَـش ٌء ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْیَـش ٍء ، ّلُک  َثِراَو  َو  ٍقُولْخَم ، ّلُک 

ُدّرَفَتُْملا ُدْرَْفلا  ُدّحَوَتُْملا  ُدَحَْألا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ٌبِیقَر 

ُدیِدّـشلا ِلاَـعَتُْملا ، ِّیلَْعلا  َْتنَأ ، اـّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهّللا  َْتنَأ  َو  ُّربَـکَتُْملا ، ُرِیبَْـکلا  ُمّظَعَتُْملا ، ُمیِظَْعلا  ُمّرَکَتُْملا ، ُمیِرَْکلا  َْتنَأ ، اـّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ُهّللا  َْتنَأ  َو 
َْتنَأ .ُرِیبَْخلا َو  ُمیِدَْقلا  ُریِصَْبلا ، ُعیِمّسلا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ُمیِکَْحلا َو  ُمِیلَْعلا  ُمیِحّرلا ، ُنَمْحّرلا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ِلاَحِْملا َو 

ّلُک َْلبَق  ُلّوَْألا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ُمَوْدَْألا َو  ُِمئاّدلا  ُمَرْکَْألا ، ُمیِرَْکلا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا 
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47

هفرع زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد 

نیمز اـه و  نامـسآ  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  دـمح  تسارت  اـهلاراب  تسا ، ناـیناهج  راـگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  دـمح 
چیه هک  ییادخ  ملاع ، لک  ثراو  هدیرفآ ، ره  هدننیرفآ  هدـش ، هدـیتسرپ  ره  يادـخ  نابابرا ، ّبر  تمارک ، تلالج و  بحاص  یتسه ،

ییوـت .تسا  زیچ  همه  بقارم  وا  و  دراد ، هطاـحا  زیچ  هـمه  رب  وا  و  دـشاب ، یمن  ناـهنپ  شندـید  زا  زیچ  چـیه  و  تـسین ، وا  لـثم  زیچ 
.تسا ربکا  هکلب  ریبک و  گرزب و  زا  رتالاب  گرزب و  یمرک و  زا  رتالاب  میرک و  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادخ 

.تسا میکح  اناد و  رایسب  نمحر و  میحر و  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادخ  ییوت  و 

.تسا هاگآ  یلزا و  انیب و  اونش و  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادخ  ییوت  و 

.دراد یگشیمه  یگدنشخب  هدنشخب و  میرک و  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادخ  ییوت  و 

.تسا ددع  ره  زا  دعب  رخآ  زیچ و  ره  زا  لبق  لوا  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادخ  ییوت  و 
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ِءاَهَْبلا َو وُذ  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ِهُّونُد َو  ِیف  ِیلاَْعلا  َو  ِهُّولُع ، ِیف  ِیناّدـلا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ٍدَدَـع َو  ّلُک  َدـَْعب  ُرِخْآلا  َو  ٍدَـحَأ ،
َو ٍلاَثِم ، ِْریَغ  ْنِم  َتْرّوَص  اَم  َتْرّوَص  َو  ٍْخنِـس ، ِْریَغ  ْنِم  َءاَیْـشَْألا  َتْأَْشنَأ  يِذـّلا  َْتنَأ ، ّالِإ  ََهلِإ  َال  ُهّللا  َْتنَأ  .ِدْـمَْحلا َو  ِءاَیِْربِْکلا َو  َو  ِدْـجَْملا ،

َْتنَأ .ًارِیبْدَت  َکَنوُد  اَم  َتّْربَد  َو  ًاریِْـسیَت ، ْیَـش ٍء  ّلُک  َتْرّـسَی  َو  ًاریِدْقَت ، ْیَـش ٍء  ّلُک  َتْرّدَق  يِّذلا  َْتنَأ  .ٍءاَِذتْحا  اَِلب  ِتاَعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتبا 
َناَکَف َتْدَرَأ  يِذـّلا  َْتنَأ  .ٌریِظَن  َال  ٌدِـهاَشُم َو  ََکل  ْنُکَی  َْمل  َو  ٌریِزَو ، َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاَُوی  َْمل  َو  ٌکیِرَـش ، َکِْقلَخ  یَلَع  َْکنُِعی  َْمل  يِذـّلا 

ْمُقَی َْمل  َو  ٌناَکَم ، َکیِوْحَی  اـَل  يِذـّلا  َْتنَأ  .َتْمَکَح  اَـم  ًافِْـصن  َناَـکَف  َتْمَکَح  َو  َْتیَـضَق ، اَـم  ًالْدَـع  َناَـکَف  َْتیَـضَق  َو  َتْدَرَأ ، اَـم  ًاـْمتَح 
ْیَش ّلُک  َتْرّدَق  َو  ًادَمَأ ، ْیَش ٍء  ّلُِکل  َْتلَعَج  َو  ًادَدَع ، ْیَش ٍء  ّلُک  َْتیَصْحَأ  يِّذلا  َْتنَأ  .ٌناََیب  َال  ٌناَهُْرب َو  َِکیُْعی  َْمل  َو  ٌناَْطلُس ، َِکناَْطلُِسل 

يِّذلا َْتنَأ  .َِکتِّیْنیَأ  َعِضْوَم  ُراَْصبَْألا  ِكِرُْدت  َْمل  َو  َِکتّیِْفیَک ، ْنَع  ُماَْهفَْألا  ِتَزَجَع  َو  َِکتِّیتاَذ ، ْنَع  ُماَهْوَْألا  ِتَرُـصَق  يِّذلا  َْتنَأ  .ًاریِدْقَت  ٍء 
ََکل َلْدِع  َال  َو  َكَِدناَُعیَف ، َکَعَم  ّدِـض  َال  يِذـّلا  َْتنَأ  .ًادُولْوَم  َنوُکَتَف  ْدـَِلت  َْمل  َو  ًادوُجْوَم ، َنوُکَتَف  ْلّثَُمت  َْمل  َو  ًادوُدْـحَم ، َنوُکَتَف  ّدَُـحت  َال 

ََکل ِّدن  َال  َو  َكَِرثاَُکیَف ،
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.تسا هبترم  دنلب  یکیدزن  نیع  رد  کیدزن و  ندوب  هبترم  دنلب  نیع  رد  هک  ییادخ  تسین ، وت  زا  ریغ  ییادخ  هک  ییادخ  ییوت  و 

.تسا شیاتس  ییایربک و  هتسیاش  تسا و  یگرزب  شزرا و  ياراد  هک  ییادخ  تسین ، ییادخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادخ  ییوت  و 

هنومن و نودـب  ار  اه  تروص  دـیرفآ و  هیلوا  هیام  ریمخ  نودـب  ار  اـهزیچ  هک  ییادـخ  تسین ، ییادـخ  وت  زا  ریغ  هک  ییادـخ  ییوت  و 
.دنک یمن  يوریپ  دیلقت و  یسک  زا  ار  شدیدج  تاقولخم  دنک و  یم  میسرت  دننام 

زج ار  هچنآ  يا و  هتخاس  هدامآ  دوش  یم  هتـساوخ  نآ  زا  هچنآ  يارب  ار  زیچ  ره  يداد و  رارق  يا  هزادنا  زیچ ، ره  رب  هک  ییادخ  ییوت 
.يا هدینادرگ  هتسارآ  تسوت 

دهاش وت  رب  یـسک  دیامن و  یمن  کمک  ارت  ینواعم  ریزو و  وت  راک  رد  دنک و  یمن  تا  يرای  کیرـش  تادوجوم ، قلخ  رد  هک  ییوت 
.دشاب یمن  رظان  و 

يور زا  يا  هداد  نامرف  هچنآ  لدع و  يور  زا  يا  هدرک  مکح  هچنآ  دریگ و  یم  ماجنا  عطق  روط  هب  ینک  هدارا  يراک  ره  هب  هک  ییوت 
.تسا هدوب  فاصنا 

.تسا هتخاسن  ناوتان  ارت  دارفا  نایب  ناهرب و  درادن و  هطلس  یسک  تتنطلس  ربارب  رد  یتسه و  ناکم  نودب  هک  ییوت  اهلا 

.يا هدومرف  داجیا  مولعم  رادقم  هب  ار  زیچ  ره  يا و  هداد  رارق  ییاهتنا  يزیچ  ره  يارب  يا و  هدرک  شرامش  ار  اهزیچ  همه  هک  ییوت 

.دنتفاین ارت  ياج  اه  هدید  دنناوتان و  تتیفیک  زا  اه  مهف  دنزجاع  تتاذ  تقیقح  كرد  زا  ناهذا  هک  ییوت 

.يوش هدیئاز  ات  يدرواین  يدنزرف  يدرگ و  هتفایرد  ات  ییاین  روصت  هب  يوش و  دودحم  ات  يرادن  يّدح  هک  ییادخ  نآ  ییوت 
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ِیف یَنْـسَأ  َو  َکَنْأَش ! ّلَجَأ  اَم  َکَناَْحبُـس ! .َعَنَـص  اَم  َْعنُـص  َنَسْحَأ  َو  َعَدَْـتبا ، َو  َثَدْحَتْـسا ، َو  َعَرَتْخا ، َو  َأَدَْـتبا ، يِذـّلا  َْتنَأ  َکَـضِراَُعیَف ،
َکَناَْحبُـس َکَفَرْعَأ ! اَم  ٍمیِکَح  َو  َکَفَأْرَأ ! اَم  ٍفوُءَر  َو  َکَفَْطلَأ ! اَم  ٍفیَِطل  ْنِم  َکَناَْحبُـس  َکَناَقُْرف ! ّقَْحلِاب  َعَدْصَأ  َو  َکَناَکَم ! ِنِکاَمَْألا 
ِتاَْریَْخلِاب َتْطََسب  َکَناَْحبُس ! .ِدْمَْحلا  ِءاَیِْربِْکلا َو  ِدْجَْملا َو  ِءاَهَْبلا َو  وُذ  َکَعَفْرَأ ! اَم  ٍعِیفَر  َو  َکَعَسْوَأ ! اَم  ٍداَوَج  َو  َکَعَْنمَأ ! اَم  ٍکِیلَم  ْنِم 

َعَـشَخ َو  َکِْملِع ، ِیف  يَرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ  َکَناَْحبُـس ! .َكَدَجَو  اَْینُد  ْوَأ  ٍنیِِدل  َکَسَمَْتلا  ِنَمَف  َكِْدنِع ، ْنِم  ُهَیاَدِْـهلا  ِتَفِرُع  َو  َكَدَـی ،
َال ُطاَُمت َو  َال  ُداَُکت َو  َال  ّسَُمت َو  َال  ّسَُجت َو  َال  ّسَُحت َو  َال  َکَناَْحبُـس ! َکِْقلَخ ، ّلُک  ََکل  ِمِیلْـسّتِلل  َداَْقنا  َو  َکِشْرَع ، َنوُد  اَـم  َکـِتَمَظَِعل 

! َکَناَْحبُـس .ٌدَمَـص    ٌ ّیَح َْتنَأ  َو  ٌدَـشَر ، َكُْرمَأ  .ٌدَدَـج َو  َُکلِیبَس  َکَناَْحبُـس ! .ُرَکاَُمت  َال  ُعَداَُخت َو  َال  يَراَُمت َو  َال  يَراَُجت َو  اـَل  ُعَزاَُـنت َو 
َرِطاَف ِتاَیْآلا ، َرِهَاب  َکَناَْحبُـس ! .َِکتاَِملَِکل  َلّدَـبُم  َال  َو  َِکتّیِـشَِمل ، ّداَر  َال  َکَناَْحبُـس ! .ٌمْزَع  َُکتَداَرِإ  َو  ٌْمتَح ، َكُؤاَضَق  َو  ٌمْکُح ، َُکلوَق 

يِزاَُوی ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  َِکتَمِْعِنب ، ًاِدلاَخ  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  َکِماَوَِدب ، ُموُدَـی  ًادْـمَح  ُدْـمَْحلا  ََکل  .تاَمَـسّنلا  َئِرَاب  ِتاَواَمّـسلا ،
ُدْمَْحلا ََکل  َو  َکَْعنُص ،
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.دیامن هضراعم  وت  اب  ات  تسین  تیارب  ییاتمه  دیامن و  يراوازس  وت  رب  هک  يرادن  يدننام  دنک و  زیتس  وت  اب  ات  يرادن  دض  هک  ییوت 

.يدنادرگ وکین  يدیرفآ  هک  ار  هچنآ  شنیرفآ  یتسه و  تاقولخم  هدنروآ  دوجو  هب  ثادحا و  عارتخا و  ءادتبا و  هک  ییوت 

.يا هتخاس  ادج  لطاب  زا  ار  قح  اراکشآ  هچ  تسا و  دنلب  هچ  وت  ردق  گرزب و  هچ  وت  تلزنم  وت ! یهّزنم 

هاگآ میکح و  يا  تسا و  رایسب  تا  ینابرهم  هک  ینابرهم  يا  تسا و  ناوارف  وت  فطل  ردقچ  ناگدنب  هب  هدننک  فطل  يا  وت ! یهّزنم 
.تسا ناوارف  تا  یهاگآ  هک 

.تسا رتالاب  همه  زا  تا  هبترم  هک  هبترم  دنلب  يا  دایز و  وت  شـشخب  هک  هدنـشخب  يا  رایـسب و  تا  ییاناوت  هک  ییاناوت  يا  وت ! یهّزنم 
.یشاب یم  دمح  ییایربک و  یگرزب و  شزرا و  بحاص  هک  ییوت 

ایند اـی  نید و  هب  هکره  هدـش و  هتخانـش  وت  هیحاـن  زا  داـشرا  تیادـه و  يا و  هتـشاذگ  زاـب  ریخ  ندـناسر  يارب  ار  تتـسد  وت ! یهّزنم 
.تفای دهاوخ  ارت  دوش  کسمتم 

تتمظع لباقم  رد  عشاخ  تسوت  شرع  ریز  هچنآ  دش و  دهاوخ  تهاگرد  عضاخ  دریگ  رارق  وت  شناد  نایرج  رد  سکره  وت ! یهّزنم 
.دنربنامرف وت  زا  تعاطا  يارب  تاقولخم  همه  دشاب و  یم 

ار وت  دـهد و  بیرف  ار  وت  دـناوت  یمن  یـسک  يوش و  یمن  سمل  لاصتا  ندـیلام و  تسد  اـب  یتسین و  ساوح  هب  سوسحم  وت ! یهّزنم 
.دیامن رکم  هعدخ و  وت  اب  هدرک و  هبلغ  وت  رب  دوش و  ریگرد  وت  اب  ای  دزاس و  رود 

.زاین یب  هدنز  ییوت  تسا و  یلاعت  دشر و  تنامرف  راومه و  تهار  وت ! یهّزنم 

.تسا عطاق  تا  هدارا  یعطق و  تنامرف  زیمآ و  تمکح  تراتفگ  وت ! یهّزنم 

.دهد رییغت  ار  تتاملک  زا  يزیچ  دنادرگرب و  ار  تا  هدارا  دناوت  یمن  یسک  وت ! یهّزنم 

.ییاه ناهج  هدننیرفآ  ییاه ، نامسآ  هدنروآ  دیدپ  هک  ییوت  تسا ، بلاغ  راکشآ و  تتایآ  وت ! یهّزنم 

دـشاب و هنادواج  تیاه  تمعن  هلیـسو  هب  هک  يدـمح  تسارت ، دـمح  دـشاب و  مئاد  وت  ماود  هب  هک  يدـمح  تسوت ، صوصخم  دـمح 
.دشاب وت  قلخ  اب  ربارب  يزاوم و  هک  يدمح  تسارت  دمح 
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َو ََکل ، ّالِإ  یِغَْبنَی  َال  ًادْمَح  ٍرِکاَش ، ّلُک  ُرْکُش  ُْهنَع  ُرُـصْقَی  ًارْکُـش  َو  ٍدِماَح ، ّلُک  ِدْمَح  َعَم  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکل  َو  َكاَضِر ، یَلَع  ُدیِزَی  ًادْمَح 
ًافاَعْـضَأ ُدَـیاَزَتَی  َو  ِهَنِمْزَْألا ، ِروُرُک  یَلَع  ُفَعاَضَتَی  ًادْـمَح  .ِرِخْآلا  ُماَوَد  ِِهب  یَعْدَتُْـسی  َو  ُلّوَْألا ، ِِهب  ُماَدَتُْـسی  ًادْـمَح  َْکَیلِإ ، اـّلِإ  ِِهب  ُبّرَقَُتی  اـَل 

ُلِداَُـعی َدـیِجَْملا َو  َکَـشْرَع  ُنِزاُوی  ًادْـمَح  ُهَبَتَْکلا ، َکـِباَتِک  ِیف  ُْهتَـصْحَأ  اَـم  یَلَع  ُدـیِزَی  َو  ُهَظَفَْحلا ، ِِهئاَـصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  ًادْـمَح  .ًهَفِداَرَتُم 
ًادْمَح ِهّیّنلا ، ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطَاب  َو  ِِهنِطاَِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاَظ  ًادْمَح  ُهُؤاَزَج ، ٍءاَزَج  ّلُک  ُقِْرغَتْسَی  َو  ُُهباََوث ، َْکیََدل  ُلُمْکَی  ًادْمَح  .َعِیفّرلا  َکّیِـسْرُک 
ًادْمَح ِِهتَِیفَْوت ، ِیف  ًاعَْزن  َقَرْغَأ  ْنَم  ُدّیَُؤی  َو  ِهِدیِدْعَت ، ِیف  َدَهَتْجا  ِنَم  ُناَُعی  ًادْمَح  ُهَلْـضَف ، َكاَوِس  ٌدَحَأ  ُفِْرعَی  َال  َو  ُهَْلثِم ، ٌْقلَخ  َكْدَمْحَی  َْمل 

، ِِهب َكُدَمْحَی  ْنّمِم  َدَـمْحَأ  َال  َو  ُْهنِم ، َِکلْوَق  َیلِإ  ُبَْرقَأ  َدْـمَح  َال  ًادْـمَح  ُدـَْعب ، ْنِم  ُهُِقلاَخ  َْتنَأ  اَم  ُمِظَْتنَی  َو  ِدْـمَْحلا ، َنِم  َْتقَلَخ  اَم  ُعَمْجَی 
ّبَر .َِکلاَلَج  ّزِع  ُِلباَُقی  َو  َکِهْجَو ، ِمَرَِکل  ُبِجَی  ًادْمَح  َْکنِم ، ًالْوَط  ٍدیِزَم  َدَْعب  ٍدیِزَِمب  ُُهلِـصَت  َو  ِهِرُوفُِوب ، َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  ًادْـمَح 
ِْهیَلَع ْمّحََرت  َو  َِکتاَکََرب ، ّمَتَأ  ِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  َِکتاَوَلَـص ، َلَْضفَأ  ِبّرَقُْملا ، ِمّرَکُْملا  یَفَطْـصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 

ّبَر .َِکتاَمَحَر  َعَْتمَأ 
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يرکش دشاب و  هارمه  يا  هدننک  دمح  ره  دمح  اب  هک  يدمح  تسارت ، دمح  دیازفیب و  تا  يدونشخ  رب  هک  يدمح  تسارت ، دمح  و 
.دسرن نآ  هیاپ  هب  يرازگرکش  چیه  رکش  هک 

.ددرگن برقت  هلیسو  وت  يوس  هب  زج  تسازس و  ارت  طقف  هک  يدمح 

.ددرگ هنادواج  نآ  هلیسو  هب  رخآ  تمعن  هتفای و  همادا  لوا  تمعن  دوش  ثعاب  هک  يدمح 

.دوش نوزفا  یپ  رد  یپ  ندش  هفاضا  اب  درگ و  هفاضا  راگزور  شدرگ  رد  هک  يدمح 

.دریگ ینوزف  دنا  هدومن  طبض  وت  باتک  رد  ناگدنسیون  هچنآ  رب  دنوش و  زجاع  ششرامش  زا  تنابهگن  ناگتشرف  هک  يدمح 

.دشاب تا  هیاپ  دنلب  یسک  ربارب  تگرزب و  شرع  نزومه  هک  يدمح 

.دریگ رب  رد  ار  اه  شاداپ  همه  شاداپ  و  دشاب ، لماک  وت  دزن  نآ  شاداپ  هک  يدمح 

.دشاب تین  قدص  اب  قفاوم  شنطاب  شنطاب و  اب  قباطم  شرهاظ  هک  يدمح 

.دسانش یمن  ار  نآ  لضف  تدوخ  زج  یسک  دشاب و  هدرواین  اجب  ار  نآ  دننام  يا  هدش  هدیرفآ  هک  يدمح 

.دوش کمک  دنک  یهاتوک  نآ  بادآ  تیاعر  رد  هکره  ددرگ و  يرای  دشوک  نآ  تبظاوم  رد  هکره  هک  يدمح 

.دروآرد هتشر  کی  هب  ینک  قلخ  هدنیآ  رد  هک  ار  يدمح  ره  و  دیامن ، عمج  يا  هدیرفآ  هک  ار  يدمح  ره  هک  يدمح 

.دشابن دننک  یم  دمح  ارت  هک  یناسک  زا  يا  هدننکدمح  رت و  کیدزن  تراتفگ  هب  يدمح  چیه  هک  يدمح 

رد یپ  ینوزف  اب  تمارک  لضف و  يور  زا  ار  نآ  وت  دـنادرگ و  ناوارف  ار  اه  تمعن  تمرک  هلیـسو  هب  شیرایـسب  رطاخ  هب  هک  يدـمح 
.ییامن هارمه  یپ 

.دشاب تلالج  تّزع و  اب  ربارب  وت و  تمظع  هتسیاش  هک  يدمح 

وا هب  ار  دوخ  ياـهدورد  نیرترب  تسا  بّرقم  یمارگ و  هدیدنـسپ ، هدـیزگرب ، هک  وـمه  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
.نک شراثن  ار  تیاه  ینابرهم  نیرتدنمدوس  نک و  لزان  وا  رب  ار  تتاکرب  نیرت  لماک  تسرف و 
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ًهاَلَص ِْهیَلَع  ّلَص  َو  اَْهنِم ، یَْمنَأ  ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِماَن  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ّلَص  َو  اَْهنِم ، یَکْزَأ  ٌهاَلَـص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِکاَز  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص 
.اَهَقْوَف ٌهاَلَص  ُنوُکَت  َال  ًهَیِضاَر 

ًهاَلَص ِْهیَلَع  ّلَص  َُهل َو  َكاَضِر  یَلَع  ُدیَِزت  َکیِضُْرت و  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ّلَص  َو  ُهاَضِر ، یَلَع  ُدیَِزت  ِهیِـضُْرت َو  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّبَر 
ُدَْفنَی َال  َو  َِکئاَقَِبب ، اَُهلاَّصتا  ُلِصّتَی  َو  َکَناَوْضِر ، ُزِواَُجت  ًهاَلَص  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّبَر  .اًلْهَأ  اََهل  ُهَْریَغ  يََرت  َال  َو  اَِهب ، ّالِإ  َُهل  یَضَْرت  َال 

ُلِمَتْشَت َو  َِکتَعاَط ، ِلْهَأ  َِکلُسُر َو  َِکئاَِیْبنَأ َو  َِکتَِکئاَلَم َو  ِتاَوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّبَر  .َُکتاَِملَک  ُدَْفنَت  َال  اَمَک 
ّبَر .َکِْقلَخ  ِفاَنْصَأ  ْنِم  َْتأََرب  َْتأَرَذ َو  ْنَم  ّلُک  ِهاَلَـص  یَلَع  ُعِمَتَْجت  َو  َِکَتباَجِإ ، ِلْهَأ  َکِْسنِإ َو  َکّنِج َو  ْنِم  َكِداَبِع  ِتاَوَلَـص  یَلَع 

، َکَنوُد ْنَِمل  ََکل َو  ًهّیِضْرَم  ًهاَلَص  ِِهلآ ، یَلَع  ِْهیَلَع َو  ّلَص  َو  ٍهَفَنْأَتْسُم ، ٍهَِفلاَس َو  ٍهاَلَص  ّلُِکب  ُطیُِحت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ِْهیَلَع َو  ّلَص 

.َكُْریَغ اَهّدُعَی  َال  َفیِعاَضَت  ِیف  ًهَداَیِز  ِماّیَْألا  ِروُرُک  یَلَع  اَهُدیَِزت  َو  اَهَْدنِع ، ِتاَوَلّـصلا  َْکِلت  اَهَعَم  ُفِعاَُضت  ٍتاَوَلَـص  َِکلَذ  َعَم  ُئِْـشُنت  َو 
َو َکِضْرَأ ، ِیف  َكَءاَفَلُخ  َو  َکـِنیِد ، َهَظَفَح  َو  َکِْـملِع ، َهَنَزَخ  ْمُهَْتلَعَج  َو  َكِْرمَأـِل ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذـّلا  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِِبیاَـطَأ  یَلَع  ّلَـص  ّبَر 

َکَجَجُح

300 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هدـنیازف  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دـشابن و  نآ  زا  رت  هزیکاـپ  هک  هزیکاـپ  يدورد  تـسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ 
.دشابن نآ  زا  رتالاب  يدورد  هک  هدننک  دونشخ  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دشابن و  نآ  زا  رت  هدننک  نوزفا  يدورد 

هک يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  .دیازفیب و  شتیاضر  رب  دزاس و  یضار  ار  وا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ 
.دیازفیب تتیاضر  رب  دزاس و  یضار  ار  وت 

.ینیبن راوازس  ار  نآ  ریغ  .یشابن و  یضار  نآ  زج  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  و 

نامه دوشن  دوبان  یناف و  ددرگ و  لصتم  وت  یتسه  ءاقب و  هب  درذگب و  وت  ياضر  زا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اهلا 
.دندرگ یمن  یناف  تتاملک  هک  روط 

دـشاب و تتعاط  لها  نـالوسر و  ناربماـیپ و  تناگتـشرف و  دورد  هدـنریگرب  رد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
دیدـپ هک  تناگدـیرفآ  عاونا  زا  ار  هکره  دورد  دوـش و  لـماش  ار  وـت  توـعد  ناگدـنریذپ  ناـسنا و  ّنج و  زا  تناگدـنب  هک  يدورد 

.دروآ درگ  يا  هدروآ 

، تـسرف دورد  شلآ  وا و  رب  .دریگ و  رب  رد  ار  لاـح  هتـشذگ و  دورد  ره  هـک  يدورد  تـسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ 
يزاس و ربارب  نیدنچ  ار  اهنآ  ینک و  قلخ  ار  ییاهدورد  دش  هتفگ  هچنآ  اب  هک  يدورد  .دشابن  وت  ریغ  وت و  ياضر  دروم  هک  يدورد 

.یشاب اهنآ  شرامش  هب  رداق  تدوخ  طقف  هک  یندش  نوزفا  ییامن ، نوزفا  ار  اهنآ  راگزور  شدرگ  رد 

تملع و ياه  هنیجنگ  هک  ییاه  نامه  تسرف  دورد  يدیزگرب  تنیمارف  يارجا  يارب  هک  ییاه  نامه  ربمایپ ، لها  ناگزیکاپ  اب  اهلاراب 
.يداد رارق  تناگدنب  يارب  اه  تجح  تنیمز و  يور  نانیشناج  تنید و  ناظفاح 

301 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


یَلَع ّلَص  ّبَر  َِکتّنَج ، َیلِإ  َکَلْسَْملا  َو  َْکَیلِإ ، َهَلیِسَْولا  ُمُهَْتلَعَج  َو  َِکتَداَرِِإب ، ًاریِهْطَت  ِسَنّدلا  ِسْجّرلا َو  َنِم  ْمُهَتْرّهَط  َو  َكِداَبِع ، یَلَع 
ْنِم ّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُّرفَُوت  َو  َِکِلفاََون ، َكاَیاَطَع َو  ْنِم  َءاَیْـشَْألا  ُمَُهل  ُلِمُْکت  َو  َِکتَماَرَک ، َِکلَِحن َو  ْنِم  اَِـهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو 
َهَنِز ْمِْهیَلَع  ّلَص  ّبَر  .اَهِرِخِآل  َهَیاَِهن  َال  َو  اَهِدَـمَِأل ، َهَیاَغ  َال  َو  اَِـهلّوَأ ، ِیف  َدَـمَأ  اـَل  ًهاَلَـص  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ّلَـص  ّبَر  .َكِدـِئاَوَف  َكِدـِئاَوَع َو 

ُنوُکَت َو  یَْفلُز ، َْکنِم  ْمُُهبّرَُقت  ًهاَلَـص  ّنُهَْنَیب ، اَم  ّنُهَتَْحت َو  اَم  َکیِـضَرَأ َو  َدَدَـع  َو  ّنُهَقْوَف ، اَم  َِکتاَواَمَـس َو  ْلِم َء  َو  ُهَنوُد ، اَم  َکِشْرَع َو 
َكِداَِلب ِیف  ًاراَنَم  َو  َكِداَبِِعل ، ًامَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَمِِإب  ٍناَوَأ  ّلُک  ِیف  َکَنیِد  َتْدـّیَأ  َّکنِإ  ّمُهّللا  .ًادـَبَأ  ّنِهِِرئاَظَِنب  ًهَلِـصّتُم  َو  یًـضِر ، ْمَُهل  ََکل َو 

َو ِهِِرماَوَأ ، ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ  َو  ُهَتَیِـصْعَم ، َتْرّذَـح  َو  ُهَتَعاَط ، َتْضَرَْتفا  َو  َِکناَوْضِر ، َیلِإ  َهَعیِرّذـلا  ُهَْتلَعَج  َو  َِکْلبَِحب ، ُهَْلبَح  َْتلَـصَو  ْنَأ  َدـَْعب 
ُءاََهب َو  َنیِکّـسَمَتُْملا ، ُهَوْرُع  َنِینِمْؤُْملا َو  ُفْهَک  َو  َنیِِذئاّللا ، ُهَمْـصِع  َوُهَف  ٌرّخَأَتُم  ُْهنَع  َرّخَأَتَی  َال  َو  ٌمّدَـقَتُم ، ُهَمّدَـقَتَی  ّالَأ  َو  ِِهیْهَن ، َدـْنِع  ِءاَِهْتنِالا 

َو ًاریِسَی ، ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  َو  ًاریِـصَن ، ًاناَْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  ِِهتآ  َو  ِهِیف ، ُهَْلثِم  اَنْعِزْوَأ  َو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  اَم  َرْکُـش  َکِّیلَِول  ْعِزْوَأَف  ّمُهّللا  .َنیَِملاَْعلا 
ْدُدْشا َو  ّزَعَْألا ، َِکنْکُِرب  ُْهنِعَأ 
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هب یهار  تدوخ و  اب  طابترا  يارب  يا  هلیـسو  ار  ناشیا  يدومرف و  ناشکاپ  يدـیلپ  یکاپان و  ره  زا  تدوخ  هدارا  هب  هک  ییاـه  ناـمه 
.يدینادرگ تتشهب  يوس 

زیچ همه  ینادرگ و  ناوارف  ناشیا  هب  تبـسن  ار  تتمارک  شـشخب و  نآ  طسوت  هب  هک  يدورد  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
رب دـمحم و  ترـضح  رب  اهلا  ینک  ناوارف  ناشیا  يارب  ار  تتایانع  هرهب  ظح و  ییامن و  لـماک  اـهنآ  يارب  ار  تیاـیاطع  تتمارک و  زا 

.دشاب هتشادن  نایاپ  نآ  رخآ  ّدح و  نآ  لوا  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شمارگ  تیب  لها 

یم رپ  ار  تیاهنامسآ  قوف  تیاهنامسآ و  هچنآ  هزادنا  هب  تسا و  شرع  ریز  رد  هچنآ  دوخ و  شرع  نزو  هب  ناراوگرزب  نآ  رب  ایادخ 
دناسر وت  برق  لامک  هب  ار  اهنآ  هک  يدورد  تسرف ، دورد  تساهنآ  نیب  تیاه و  نیمز  ریز  رد  هچنآ  تیاه و  نیمز  دادعت  هب  .دنک و 

.دشاب هتسویپ  اهدورد  نآ  لثم  هب  هشیمه  دروآ و  يدنماضر  ناشیا  وت و  يارب  و 

زا دعب  يدومن  دییأت  یتشاد و  اپرب  دنا  هدوب  هناشن  اهرهش  رد  تمالع و  تناگدنب  يارب  هک  یماما  طسوت  هب  نامز  ره  رد  ار  تنید  اهلا 
يدومن و بجاو  ار  وا  تعاط  يدینادرگ و  شیوخ  يدونـشخ  ببـس  ار  يو  يدز و  دـنویپ  دوخ  یتسود  هب  ار  ماما  نآ  یتسود  هکنآ 

بانتجا دـیامن  یم  یهن  هک  ار  هچنآ  زا  دـننک و  تعاطا  شتاروتـسد  زا  اـت  يداد  ناـمرف  یتشاد و  رذـح  رب  شا  یناـمرفان  زا  ار  مدرم 
.دننامن بقع  وا  زا  شتاروتسد  يارجا  رد  دنتفین و  ولج  ماما  نآ  زا  دنیامن و 

.تسا نایناهج  ءاهب  لسوت و  لها  نامسیر  نامیا و  لها  هانپ  ناگدنهانپ و  ظفاح  هک  یماما 

نآ هلیـسو  هب  ار  يرازگرکـش  عون  نامه  قیفوت  امرف و  ماـهلا  يدومرف  لّـضفت  وا  رب  هک  ار  هچنآ  رکـش  ّتیلو  رب  سپ  اراـگدرورپ  راـب 
ار وا  ناسآ و  یندوشگ  مه  نآ  اشگب  وا  يور  هب  ار  اهرد  هد و  يزوریپ  تردـق و  وا  هب  تلـضف  بناج  زا  نک و  تیانع  اـم  هب  یمارگ 

.نادرگ مکحم  ار  شیئاناوت  امرف و  يرای  تهاگ  هیکت  نیرتاناوت  هب 
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َكَدوُدُح ََکباَتِک َو  ِِهب  ِْمقَأ  َو  ِبَلْغَْألا ، َكِْدنُِجب  ُهْدُْدما  َو  َِکتَِکئاَلَِمب ، ُهْرُْـصنا  َکِظْفِِحب َو  ِهِمْحا  َو  َِکْنیَِعب ، ِهِعاَر  َو  ُهَدُضَع ، ّوَق  َو  ُهَرْزَأ ،
ِرْوَْجلا َءاَدَص  ِِهب  ُلْجا  َو  َِکنیِد ، ِِملاَعَم  ْنِم  َنوُِملاّظلا  ُهَتاَمَأ  اَم  ِِهب  ِیْحَأ  َو  ِِهلآ - ِْهیَلَع َو  ّمُهّللا  َُکتاَوَلَـص   - َِکلوُسَر َنَنُـس  َکَِعئاَرَـش َو  َو 

ُهَِبناَـج ِْنلَأ  َو  ًاـجَوِع ، َكِدْـصَق  َهاَُـغب  ِِهب  ْقَْـحما  َو  َکِطاَرِـص ، ْنَع  َنِیبِکاـّنلا  ِِهب  ْلِزَأ  َو  َکـِلِیبَس ، ْنِم  َءاّرّـضلا  ِِهب  ْنـِبَأ  َو  َکـِتَقیِرَط ، ْنَـع 
ُهاَـضِر ِیف  َو  َنیِعیِطُم ، َنیِعِماَـس  َُهل  اَْـنلَعْجا  َو  ُهَنّنََحت ، ُهَفّطَعَت َو  ُهَتَمْحَر َو  َو  ُهَتَْفأَر ، اََـنل  ْبَـه  َو  َِکئاَدـْعَأ ، یَلَع  ُهَدَـی  ْطُْـسبا  َو  َکـِئاَِیلْوَِأل ،

ّلَص ّمُهّللا َو  .َنِیبّرَقَتُم  َِکلَِذب  ِِهلآ - ِْهیَلَع َو  ّمُهّللا  َُکتاَوَلَص   - َِکلوُسَر َیلِإ  َْکَیلِإ َو  َو  َنیِِفنْکُم ، ُْهنَع  ِهَعَفاَدُْملا  ِِهتَرُْصن َو  َیلِإ  َو  َنیِعاَس ،
َنیّمَتْؤُْملا ُمِِهتَیَالِِوب ، َنیِکّـسَمَتُْملا  ُمِِهتَوْرُِعب ، َنیِکِـسْمَتْسُْملا  ُمُهَراـَثآ ، َنیِفَتْقُْملا  ُمُهَجَْهنَم ، َنیِِعبّتُْملا  ُمِهِماَـقَِمب ، َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِـیلْوَأ  یَلَع 
ِتاَیِکاّزلا ِتاَکَراَبُْملا  ِتاَوَلّـصلا  ُمُهَُنیْعَأ ، ْمِْهَیلِإ  َنیّداَْملا  ُمُهَماّیَأ ، َنیِرِظَْتنُْملا  ُمِِهتَعاَط ، ِیف  َنیِدِـهَتْجُْملا  ُمِهِْرمَأـِل ، َنیِمّلَـسُْملا  ُمِِهتَماَـمِِإب ،

، ْمِْهیَلَع ُْبت  َو  ْمُهَنُوئُـش ، ْمَُهل  ِْحلْـصَأ  َو  ْمُهَْرمَأ ، يَْوقّتلا  یَلَع  ْعَـمْجا  َو  ْمِهِحاَوْرَأ ، یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ْمّلَـس  .ِتاَِـحئاّرلا َو  ِتاَـیِداَْغلا  ِتاَـیِماّنلا 
ُْریَخ َو  ُمیِحّرلا ، ُباّّوتلا  َْتنَأ  َّکنِإ 
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شخب و ترـصن  ار  وا  تناگتـشرف  اب  امرف و  ظفح  ار  وا  تتیامح  اب  نک و  ینابهگن  ار  يو  تا  هدید  اب  شخب و  تردق  ار  شیوزاب  و 
.نک شکمک  دنبلاغ  هک  تهاپس  اب 

ماما دوجو  هب  ایادخ  داب ، شلآ  وا و  رب  وت  دورد  اهلا  راد  اپرب  ار  تربمایپ  ياه  ّتنـس  عیارـش و  ماکحا و  باتک و  وا  هلیـسو  هب  ایادـخ 
تنید هب  ناراکمتـس  زا  هک  یگدز  گنز  نک و  هدـنز  دـندرب  نیب  زا  دـندرک و  عیاض  تنید  ماـکحا  ملاـعم و  زا  ناـملاظ  هک  ار  هچنآ 

وا طسوت  هب  رادرب و  تهار  رـس  زا  ار  نیّدترم  ناگتـشرب و  نید  تتیاده و  ریـسم  زا  ار  یتخـس  وا  هلیـسو  هب  امن و  فرطرب  هدش  دراو 
.امرف دوبان  دننک  یم  بلط  ار  فارحنا  یجک و  تهار  يارب  هک  ار  نانآ 

ینابرهم فطل و  تمحر و  تفأر و  نادرگ و  بلاغ  تنانمـشد  رب  ار  شتردـق  تسد  نابرهم و  مرن و  تناتـسود  يارب  ار  ماما  ایادـخ 
شیاضر و بلج  رد  ناگدنشوک  شتاروتـسد و  ناگدننک  تعاطا  نیمارف و  هب  ناگدنهد  ارف  شوگ  ءزج  ار  ام  شخبب و  ام  هب  ار  شا 

.هد رارق  شترضح  زا  نیعفادم  شا و  يرای  هب  ناگدننکریس 

برقت ءزج  ار  اـم  هلیـسو  نیدـب  تسرفب و  شلآ  وا و  رب  ار  تدورد  زاـس و  ناـم  هناور  تربماـیپ  يوس  هب  وت و  يوـس  هب  اراـگدرورپ 
.هد رارق  نایوج 

یم يوریپ  اهنآ  هریـس  هار و  زا  دنراد و  فارتعا  ناشیا  تاماقم  هب  هک  نایمارگ  نآ  ناتـسود  هتـسد  نآ  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ و 
ادتقا ناشتماما  هب  هتـسج و  لسوت  ناشیا  یتسود  هب  دنیوج ، یم  کسمت  ناشیاه  ییامنهار  هب  دـنور و  یم  ناشراثآ  لابند  هب  دـننک و 

هار هب  مشچ  دنشک و  یم  ار  اهنآ  ياهزور  راظتنا  دنتسه و  اشوک  اهنآ  نیمارف  ندروآ  اجب  رد  دنناراوگرزب و  نآ  رما  میلست  دننک ، یم 
.ناهاگنابش ناهاگحبص و  رد  هدنیازف  هزیکاپ و  تکرب و  اب  ياهدورد  دنناشیا ، تلود 

نک و حالـصا  ار  ناشیا  یگدنز  تانوئـش  امن و  مهارف  ینمادکاپ  يوقت و  اب  ار  ناشراک  تسرف و  دورد  ناشحاورا  ناشیارب و  ایادـخ 
.یشاب یم  هدنشخب  نیرتهب  ینابرهم و  ریذپ و  هبوت  دایز  وت  هک  اریز  امرف  ناشوفع  شخبب و  اهنآ  رب 
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ِهِیف َتْرَشَن  ُهَتْمّظَع ، ُهَْتمّرَک َو  ُهَْتفّرَش َو  ٌمْوَی  َهَفَرَع  ُمْوَی  اَذَه  ّمُهّللا  .َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب ، ِماَلّـسلا  ِراَد  ِیف  ْمُهَعَم  اَْنلَعْجا  َو  َنیِِرفاَْغلا ،
َْلبَق ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذـّلا  َكُدـْبَع  اـَنَأ  ّمُهّللا َو  .َكِداَـبِع  یَلَع  ِِهب  َْتلّـضَفَت  َو  َکَـتّیِطَع ، ِهِیف  َْتلَزْجَأ  َو  َكِوـْفَِعب ، ِهِیف  َْتنَنَم  َو  َکَـتَمْحَر ،

ُهَتْدَشْرَأ َو  َِکبْزِح ، ِیف  ُهَْتلَخْدَأ  َو  َِکْلبَِحب ، ُهَتْمَـصَع  َو  َکّقَِحل ، ُهَتْقّفَو  َو  َِکنیِِدل ، ُهَْتیَدَـه  ْنّمِم  ُهَْتلَعَجَف  ُهاّیِإ ، َکِْقلَخ  َدـَْعب  َُهل َو  َکِْقلَخ 
، َِکیْهَن َیلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاَخَف  َِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو  ْرِجَْزنَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَجَز  َو  ْرِمَتْأَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  ُّمث  .َِکئاَدـْعَأ  ِهاَداَعُم  َو  َِکئاَِیلْوَأ ، ِهَالاَوُِمل 

ِْهیَلَع َمَْدقَأَف  ُهّوُدَع ، َكّوُدَع َو  َِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو  ُهَتْرّذَح ، اَم  َیلِإ  ُهَْتّلیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب  َْکیَلَع ، ًاراَبِْکتْـسا  َال  َو  ََکل ، ًهَدـَناَعُم  َال 
ًارِغاَص َْکیَدَـی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  .َلَعْفَی َو  ّالَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  ّقَحَأ  َناَک  َو  َكِزُواَجَِتب ، ًاـِقثاَو  َكِْوفَِعل ، ًاـیِجاَر  َكِدـیِعَِوب ، ًاـفِراَع 

، َِکتَمْحَِرب ًاِذئَال  َکِْحفَِـصب ، ًاریِجَتْـسُم  ُُهْتمَرَتْجا ، اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلّمََحت ، ِبُونّذـلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  ًافِرَتْعُم  ًاِفئاَخ ، ًاعِـشاَخ  ًاعِـضاَخ  اًلِیلَذ 
.ٌِعناَم َْکنِم  ِینُعَنْمَی  َال  َو  ٌریُِجم ، َْکنِم  ِینُریُِجی  َال  ُّهنَأ  ًاِنقُوم 

ِهِدَِیب یَْقلَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب  ُدوَُجت  اَِمب  ّیَلَع  ْدُج  َو  َكِدّمَغَت ، ْنِم  َفَرَْتقا  ِنَم  یَلَع  ِِهب  ُدوُعَت  اَِمب  ّیَلَع  ْدُعَف 
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.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تمرک  فطل و  هب  هد  رارق  اجکی  رد  مالسلاراد  رد  ناشیا  اب  ار  ام  اهلا 

ار توـفع  يداد و  هعـسوت  نآ  رد  ار  تتمحر  يدیـشخب و  تمظع  تمارک و  تفارـش و  ار  نآ  هک  تسا  هفرع  زور  نـیا  اراـگدرورپ 
.يدرک مرک  ناگدنب  رب  نآ  هلیسو  هب  هدرک و  رایسب  نآ  رد  ار  تیاطع  يدومرف و  لضفت 

مهف يارب  يدومن و  تنید  رد  ناگتفای  تیاده  ءزج  ار  وا  يداد و  تمعن  وا  هب  نآ  دعب  شنیرفآ و  زا  شیپ  هک  وت  هدنب  منم  نیا  ایادخ 
هار هب  يدومرف و  تشیوـخ  بزح  رد  لـخاد  هدرک و  ظـفح  ار  وا  تتمحر  هتـشر  هب  کـسمت  اـب  يداد و  شقیفوـت  تّقح  هب  لـمع  و 

.يدرک شداشرا  تنانمشد  اب  ینمشد  تا و  یتسود 

تشاد و رذحرب  هانگ  زا  ار  وا  وت  .تشادنرب  دوخ  فالخ  راک  زا  تسد  يدرک  یهن  ار  وا  درکن و  تعاطا  يداد و  نامرف  وا  هب  سپس 
درک تباجا  ار  شیوخ  سفن  ياوه  توعد  هکلب  وت  رب  ربکت  تهج  زا  هن  وت و  اب  ینمـشد  يور  زا  هن  هتبلا  درک  تفلاخم  تنامرف  اب  وا 

ندیناسرت هب  ییانـشآ  اب  هاگنآ  .درک  يرای  نآ  رب  ار  وا  نمـشد  وت و  نمـشد  دناوخ و  يا  هدناسرت  هچنآ  هب  ار  وا  سفن  ياوه  نامه  و 
تیانع وا  هب  هک  ییاـه  تمعن  نآ  هب  هک  یلاـح  رد  دومن  مادـقا  تا  یناـمرفان  رب  وت  تشذـگ  هب  داـمتعا  وت و  وفع  هب  يراودـیما  وت و 

، عضاخ لیلذ ، زیچان ، هک  یلاح  رد  وت  رایتخا  رد  منم  کنیا  .دیامنن و  مادقا  تا  ینامرفان  هب  هک  دوب  تناگدنب  نیرتراوازـس  يا  هدرک 
توفع هب  اهلا  .منک  یم  فارتعا  ما  هدـش  بکترم  یگرزب  ياهاطخ  ما و  هداد  اـهنآ  هب  نت  هک  یگرزب  ناـهانگ  هب  مناـسرت و  عشاـخ ،

.تشاد دهاوخن  زاب  وت  زا  ارم  يا  هدنرادزاب  مرادن و  یهاگهانپ  وت  زا  ریغ  هک  مراد  نیقی  ما و  هدنهانپ  تتمحر  هب  راودیما 

تهاگرد هدـش  میلـست  هب  هک  هنوگ  نامه  نک  اطع  نم  رب  ار  توفع  یـشخب و  یم  ناراـکهنگ  هب  هک  شخبب  ار  یـششوپ  نم  هب  سپ 
.ینک یم  اطع 

307 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


ِِهب ُلاَنَأ  ًابیِـصَن  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو  َِکناَْرفُغ ، ْنِم  َکَلّمَأ  ْنَم  یَلَع  ِِهب  ّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاَعَتَی  َال  اَِمب  ّیَلَع  ُْنْنما  َو  َكِْوفَع ، ْنِم  َْکَیلِإ 
ْدَقَف ِتاَِحلاّصلا  َنِم  ُهُومّدَق  اَم  ْمّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  ّینِإ َو  َو  َكِداَبِع ، ْنِم  ََکل  َنوُدّبَعَتُْملا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اّمِم  ًاْرفِـص  ِینّدَُرت  َال  َو  َِکناَوْضِر ، ْنِم  ًاّظَح 

َال اَِمب  َْکَیلِإ  ُْتبّرَقَت  َو  اَْهنِم ، یَتُْؤت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیّتلا  ِباَْوبَْألا  َنِم  َُکْتیَتَأ  َو  َْکنَع ، ِهاَبْـشَْألا  ِداَْدنَْألا َو  ِداَدْضَْألا َو  َیْفَن  َكَدیِحَْوت َو  ُْتمّدَـق 
اَِمب ِهَقّثلا  َو  َکـِب ، ّنّظلا  ِنْسُح  َو  َکـَل ، ِهَناَِکتْـسِالا  ِّللَذـّتلا َو  َو  َکـَْیلِإ ، َِهباـَنِْإلِاب  َکـِلَذ  ُْتعَْبتَأ  ُّمث  .ِِهب  ِبّرَقّتلاـب  اـّلِإ  َکـْنِم  ٌدَـحَأ  ُبُْرقَی 

َعَم َو  ِریِجَتْسُْملا ، ِِفئاَْخلا  ِریِقَْفلا  ِِسئاَْبلا  ِلِیلّذلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْسَم  َُکْتلَأَس  .َکیِجاَر َو  ِْهیَلَع  ُبیِخَی  اَم  ّلَق  يِّذلا  َِکئاَجَِرب  ُُهتْعَفَش  َو  َكَْدنِع ،
اَنَأ .َنیِِعفاّشلا َو  ِهَعاَفَِشب  اًلیِطَتْسُم  َال  َو  َنیِعیِطُْملا ، ِّهلاَِدب  ًاِیلاَعَتُم  َال  َو  َنیِّربَکَتُْملا ، ِّربَکَِتب  اًلیِطَتْسُم  َال  ًاذّوََلت ، ًاذّوَعَت َو  ًاعّرَـضَت َو  ًهَفیِخ َو  َِکلَذ 

، َنیِِرثاَْعلا َِهلاَقِِإب  ّنُمَی  ْنَم  اَی  َو  َنِیفَْرتُْملا ، ُهَْدنَی  َال  َو  َنِیئیِسُْملا ، ِلِجاَُعی  َْمل  ْنَم  اَیَف  اَهَنوُد ، ْوَأ  ِهّرّذلا  ُْلثِم  َو  َنّیلَذَْألا ، ّلَذَأ  َو  َنیّلَقَْألا ، ّلَقَأ  ُدَْعب 
يِّذلا اَنَأ  ًادّمَعَتُم ، َكاَصَع  يِّذلا  اَنَأ  ًائِرَتُْجم ، َْکیَلَع  َمَْدقَأ  يِّذلا  اَنَأ  ُِرثاَْعلا ، ُئِطاَْخلا  ُفِرَتْعُْملا  یِـسُْملا ُء  اَنَأ  .َنِیئِطاَْخلا  ِراَْظنِِإب  ُلّضَفَتَی  َو 

، َكَزَرَاب َكِداَبِع َو  ْنِم  یَفْخَتْسا 
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دیما وت  هب  هک  یسک  هب  هک  یلاح  رد  تسین  یگرزب  راک  وت  تمظع  اب  هاگیاج  رد  راک  نیا  هک  نک  تیانع  ار  تشزرمآ  تمعن  نم  رب 
.ییامرف یم  تیانع  هتسب 

یلاـخ تسد  دنـسر  یم  نادـب  تا  یگدـنب  رد  نارگـشالت  هچنآ  زا  ارم  اـمرف و  دـنم  هرهب  ارم  تیاـضر  نوناـک  زا  هفرع  زور  نـیا  رد 
.نادرگنرب

هابشا اهتب و  یفن  وت و  یفن  وت و  ییاتکی  یلو  ما  هداتسرفن  دنا  هداتـسرف  تا  یگدنب  رد  نارگـشالت  هک  يا  هتـسیاش  لامعا  هچ  رگ  اهلا 
هب برق  اب  زج  سک  چـیه  هک  هچنآ  هب  يا و  هداد  اهنآ  دورو  هب  نامرف  وت  هک  ما  هدـش  دراو  ییاهرد  نآ  زا  ما و  هداتـسرف  تیارب  زا  ار 

.ما هتسج  برقت  دسر  یمن  نآ  هب  وت 

هب دیما  زین  ما و  هداد  رارق  ار  تا  يراوگرزب  هب  دامتعا  وت و  هب  ّنظ  نسح  يراوخ و  تلذ و  يراز و  هیرگ و  وت  هب  برق  یپ  رد  سپس 
ریقف و راتفرگ و  لیلذ و  ریقح و  هک  یـسک  دننامه  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  .دش و  دهاوخن  دیماان  وت  هب  راودـیما  هاگ  چـیه  هک  ار  وت 
ّربـکت و يور  زا  هـن  تـسا و  ندروآ  يور  یهاوـخ و  هاـنپ  يراز و  سرت و  يور  زا  لاوئــس  لاـح  نـیا  اــب  .تـسا  هدــنهانپ  نارگن و 

تعافـش هب  توخن  ربـک و  يور  زا  هن  دـنرورغم و  دوخ  تعاـط  هب  هک  ییاـهنآ  يزاورپ  دـنلب  يور  زا  هن  .ناـشکندرگ و  یـشکندرگ 
.نارگیجنایم

.مشاب یم  هّرذ  زا  رتمک  ای  هّرذ و  دـننامه  متـسه و  نالیلذ  نیرت  لیلذ  نارتمک و  نیرتمک  زا  نم  فارتعا  نیا  زا  دـعب  اراـگدرورپ  سپ 
رـس زا  هک  ییادخ  يا  یهد و  یم  تصرف  ناگدننک  فارـسا  هب  ینک و  یمن  باتـش  ناراکهنگ  هب  نداد  ازج  رد  هک  ییادـخ  يا  سپ 

.یهد یم  تلهم  فطل  يور  زا  ار  ناراکاطخ  يرذگ و  یم  ناراکهنگ  ریصقت 

، دومن تیـصعم  ارت  دمع  يور  زا  هکنآ  منم  درک  ینامرفان  ارت  تأرج  يور  زا  هک  نامه  منم  يراکاطخ و  يراکدـب و  هب  فرتعم  منم 
ناما رد  وت  زا  ار  دوخ  دیـسرت و  تناگدـنب  زا  هکنآ  منم  .درک  هانگ  وت  رـضحم  رد  یلو  تشاد  ناـهنپ  مدرم  زا  ار  شهاـنگ  هکنآ  منم 

، تسناد
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اَنَأ ِِهتِّیلَِبب ، ُنَهَتْرُْملا  اَنَأ  ِهِسْفَن ، یَلَع  ِیناَْجلا  اَنَأ  َکَسَْأب ، ْفَخَی  َْمل  َو  َکَتَوْطَـس ، ْبَهْرَی  َْمل  يِذـّلا  اَنَأ  َکَنِمَأ ، َكَداَبِع َو  َباَـه  يِذـّلا  اـَنَأ 
ِنَم َو  َکـِتّیَِرب ، ْنِم  َتْرَتْـخا  ِنَم  ّقَِحب  َکِـسْفَِنل ، ُهَْتیَفَطْـصا  ِنَِمب  َو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ّقَِحب  ِءاَـنَْعلا ، ُلـیِوّطلا  اـَنَأ  ِءاَـیَْحلا ، ُلـِیلَقلا 
ْنَم َو  َِکتَالاَوُِمب ، ُهَتَالاَُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ّقَِحب  َِکتَیِـصْعَمَک ، ُهَتَیِـصْعَم  َْتلَعَج  ْنَم  َو  َکـِتَعاَِطب ، ُهَتَعاَـط  َْتلَـصَو  ْنَم  ّقَِحب  َکـِنْأَِشل ، َْتیَبَتْجا 

ِِهب ّیلَوَتَت  اَِمب  ِیّنلََوت  .ًاِبئاَت َو  َكِراَفِْغتْسِاب  َذاَع  َو  اًلّصَنَتُم ، َْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدّمَغَت  َِکتاَداَعُِمب ، ُهَتاَداَعُم  َتُْطن 
اَهَدَهْجَأ َو  َِکتاَذ ، ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  َو  َكِدْهَِعب ، یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدّـحَوَتَت  اَِمب  ِینْدّـحََوت  َو  َْکنِم ، ِهَناَکَْملا  َْکیَدـَل َو  یَْفلّزلا  َِکتَعاَط َو  َلْهَأ 
َِکئاَْلمِِإب ِینْجِرْدَتْـسَت  َال  َو  َکِماَکْحَأ ، ِهَزَواَُجم  َو  َكِدوُدُح ، ِیف  يِرْوَط  يّدَعَت  َو  َِکْبنَج ، ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِـخاَُؤت  َال  َو  َِکتاَضْرَم ، ِیف 

ِهَـسْعَن َو  َنِیفِرْـسُْملا ، ِهَنِـس  َو  َنِیِلفاَْـغلا ، ِهَدـْقَر  ْنِم  ِینْهّبَن  .ِیب َو  ِِهتَمِْعن  ِلُولُح  ِیف  َکْکَرْـشَی  َْمل  ُهَدـْنِع َو  اَـم  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجاَرِْدتْـسا  ِیل 
ِینُدِعاَُبی اّمِم  ِینْذِعَأ  .َنِینِواَهَتُْملا َو  ِِهب  َتْذَْقنَتْسا  َو  َنیِدّبَعَتُْملا ، ِِهب  َتْدَبْعَتْسا  َو  َنِیِتناَْقلا ، ِِهب  َْتلَمْعَتْـسا  اَم  َیلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُخ  .َنِیلوُذْخَْملا َو 

َْنَیب ِیْنَیب َو  ُلوُحَی  َو  َْکنَع ،
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التبم منم  ءایح ، یب  هدنب  منم  شیوخ ، يراتفرگ  ورگ  رد  منم  دوخ ، رب  رگمتس  منم  دیسرتن ، باذع  زا  دیسارهن و  وت  رهق  زا  هکنآ  منم 
.ینالوط جنر  هب 

هچنآ زا  ار  وا  هک  یـسک  قح  هب  يا و  هدومرف  باختنا  شیوخ  يارب  هکنآ  قح  هب  يا و  هدـیزگرب  تقلخ  نیب  زا  هک  یـسک  قح  هب  ارت 
دنویپ تدوخ  تعاطا  هب  ار  شتعاطا  هکنآ  قح  هب  يا و  هدرک  باختنا  شیوخ  يارب  هک  یـسک  قح  هب  يا و  هدرک  رایتخا  يا  هدیرفآ 

.يا هداد 

شا ینمشد  يا و  هدومن  تا  یتسود  نیرق  ار  شا  یتسود  هک  یـسک  قح  هب  يا و  هداد  رارق  تدوخ  تفلاخم  دننامه  ار  شتفلاخم  و 
يراز وت  يوس  هب  يراز  لاح  اب  هکنآ  دـننامه  ناشوپب  متماق  رب  ار  تتمحر  ساـبل  زور  نیا  رد  يا  هدومرف  یفرعم  تدوخ  ینمـشد  ار 

وت تعاط  لها  هک  ییاهنآ  دننام  هب  نک  یتسرپرس  ارم  دروآ و  یم  هانپ  تهاگرد  هب  رافغتسا  هبوت و  اب  یشخب و  یم  ار  وا  دیامن و  یم 
.دنتسه تدزن  يدنمجرا  تلزنم و  ياراد  و 

رطاخ هب  ار  دوخ  درک و  تدهع  هب  يافو  هکنآ  هب  ییاهنت  هب  هک  هنوگ  نامه  هد  رارق  تتمحرم  فطل و  لومشم  ارم  ییاهنت  هب  دوخ  و 
.يدومن تبحم  ناسحا و  دیشوک  تیاضر  بلج  ماقم  رد  شتقاط  زا  شیب  تخادنا و  تمحز  هب  وت 

هب ارم  نم  هب  نداد  تلهم  رطاخ  هب  امرفم و  هذـخاؤم  تماکحا  دودـح و  زا  زواجت  فیلاکت و  ماـجنا  رد  یهاـتوک  ّتلع  هب  ارم  ایادـخ 
یلاح رد  هتخاس  مورحم  تسوا  دزن  هک  يریخ  زا  رام  هتشگ و  باذع  راوازس  جیردت  هب  هک  یـسک  لثم  نکم  مباذع  قحتـسم  جیردت 

.دوبن وت  کیرش  نم  هب  وا  تمعن  ندیسر  رد  هک 

ات ریگب  دوخ  رایتخا  رد  ار  مبلق  امرف و  رادـیب  ناگدـش  لـیلذ  باوخ  ناگدـننک و  فارـسا  ندز  ترچ  ناربخ و  یب  تلفغ  زا  ارم  اـهلا 
.ددرگ لیان  دنا  هدیسر  نادب  اه  يراگنا  لهس  زا  ناگتفای  تاجن  تتدابع و  رد  ناگدننک  ششوک  تعضاخ و  ناگدنب  هچنآ 

یم زاب  ارم  میامن  یم  دـصق  وت  دزن  هچنآ  زا  دوش و  یم  عنام  وت  زا  ما  هرهب  نم و  نیب  دزاس و  یم  مرود  وت  زا  هچره  زا  ارم  اراگدرورپ 
.هد مهانپ  دراد 
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اَهِیف َهّحاَشُْملا  َو  َتْرَمَأ ، ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َهََقباَسُْملا  َو  َْکَیلِإ ، ِتاَْریَْخلا  َکَلْسَم  ِیل  ْلّهَـس  .َْکیََدل َو  ُلِواَحُأ  اّمَع  ِینّدُصَی  َو  َْکنِم ، یّظَح 
َال َو  َِکتْقَِمل ، َنیِـضّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  َال  َو  تْدَـعْوَأ ، اَِمب  َنیّفِخَتْـسُْملا  َنِم  ُقَحْمَت  نَمِیف  ِینْقَحْمَت  اـَل  .َتْدَرَأ َو  اَـم  یَلَع 

َو ِءاَْلمِْإلا ، ِذْخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ  َو  يَْولَْبلا ، ِتاَوََهل  ْنِم  ِینْصّلَخ  َو  ِهَْنتِْفلا ، ِتاَرَمَغ  ْنِم  ِینَّجن  َو  َِکُلبُـس ، ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُّربَُتت  ْنَمِیف  ِینّْربَُتت 
َال َو  َِکبَـضَغ ، َدـَْعب  ُْهنَع  یَـضَْرت  َال  ْنَم  َضاَرْعِإ  یّنَع  ْضِْرُعت  اـَل  َو  ِینُقَهَْرت ، ٍهَصَْقنَم  َو  ِینُِقبُوی ، يًوَه  َو  ِینّلُِـضی ، ٍّوُدَـع  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْلُـح 

، َِکتّبَحَم ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلّمَُحت  اّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َهَقاَط  َال  اَِمب  ِینْحَنْمَت  َال  َو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ُطُونُْقلا  ّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَـمَْألا  َنِم  ِینِْـسیُْؤت 
َو َِکتَیاَعِر ، ِْنیَع  ْنِم  َطَقَـس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرت  َال  َو  َُهل ، ََهباَنِإ  َال  َو  ِْهَیلِإ ، َِکب  َهَجاَح  َال  َو  ِهِیف ، َْریَخ  َال  ْنَم  َلاَسْرِإ  َكِدَـی  ْنِم  ِیْنلِـسُْرت  اـَل  َو 
َو َنیِِکلاَْهلا ، ِهَطْرَو  َو  َنیِروُْرغَْملا ، ِّهلَز  َو  َنیِفّسَعَتُْملا ، ِهَلْهَو  َو  َنیّدَرَتُْملا ، ِهَطْقَـس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  َكِْدنِع ، ْنِم  ُيْزِْخلا  ِْهیَلَع  َلَمَتْـشا  ِنَم 

ُهَْتیّفََوت َو  ًادیِمَح ، ُهَتْشَعَأَف  ُْهنَع ، َتیِـضَر  َو  ِْهیَلَع ، َتْمَْعنَأ  َو  ِِهب ، َتِینُع  ْنَم  َِغلاَبَم  ِینْغَّلب  َو  َِکئاَمِإ ، َكِدِیبَع َو  ِتاَقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اّمِم  ِیِنفاَع 
َقْوَط ِیْنقّوَط  .ًادیِعَس َو 
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هچنآ هب  صرح  يا و  هدومرف  رما  هچنآ  رد  هک  یباوث  ضیف و  ندیسر  هب  نتفرگ  تقبس  تسوت و  دزن  هک  ییاه  یبوخ  هب  كولـس  اهلا 
.نک ناسآ  میارب  ار  همه  يا ، هتساوخ  میارب  وت 

یناسک اب  ارم  زین  امرفم و  كاله  دندروآ  یمن  باسح  هب  ار  تیاه  هدـعو  دنرامـش و  یم  کبـس  ار  تتاروتـسد  هک  ییاهنآ  اب  ارم  و 
ارم ناشفارحنا  رطاخ  هب  ینک  یم  ناشکاله  باذـع  نیرت  تخـس  هب  هک  ییاـهنآ  اـب  نکم و  دوباـن  دـننک  یم  بلط  ار  وت  ینمـشد  هک 

.نکم كاله 

.هد مهانپ  اه  نداد  تلهم  هذخاؤم  زا  امرف و  مصالخ  اه  يراتفرگ  ایالب و  زا  هد و  تاجن  هنتف  ياه  بادرگ  زا  ارم  ایادخ 

لیاح و دریگ  یم  رب  رد  ارم  هک  ینایز  دزاـس و  یم  مدوباـن  هک  سفن  ياوه  دـنک و  هارمگ  ارم  دـهاوخ  یم  هک  ینمـشد  نم  نیب  اـهلا 
.يوش یم  یضار  وا  زا  يا و  هدرک  بضغ  وا  رب  هک  یسک  زا  نادرگرب  يور  لثم  نادرگمرب  يور  نم  زا  وش و  عنام 

مناوارف هقالع  رطاخ  هب  ات  هدم  نم  هب  تسین  مناوت  رد  هک  يزیچ  دیآ و  بلاغ  نم  رب  يدیمون  ات  نکم  مدـیماان  تهاگرد  هب  دـیما  زا  و 
.دوش نیگنس  مفیلکت  وت  هب 

.دشاب هتشادن  هبوت  هزاجا  هدوبن و  یتجاح  وا  هب  ارت  تسین و  ریخ  وا  رد  هک  یـسک  ندرک  اهر  دننام  نکم  اهر  شیوخ  هاگرد  زا  ارم  و 
ار شناـبیرگ  وت  بناـج  زا  ینوبز  هک  یـسک  لـثم  تسین و  وت  تظاـفح  دروم  هداـتفا و  وت  مشچ  زا  هک  یـسک  دـننام  زادـنین  مرود  و 

هابت ناگدروخ و  بیرف  ندـیزغل  ناهارمگ و  ندـش  سرت  هب  التبم  باذـع و  رد  ناگداتفا  نداتفا  لـثم  اـت  ریگب  ار  متـسد  هکلب  هتفرگ ،
.مدرگن ناگدش  هابت  ندش 

زا يا و  هداد  تمعن  هک  ییاهنآ  تاجرد  نیرتالاب  هب  ارم  شخب و  متیفاع  دندرگ  یم  التبم  نادـب  هعماج  ناوتان  تاقبط  هک  هچنآ  زا  و 
يا هدناریم  یتخبکین  تداعـس و  رد  يا و  هدیـشخب  یگدـنز  هدوتـس و  ناشبوخ  ياهراک  رطاخ  هب  ار  اهنآ  یتسه و  یـضار  ناشراتفر 

.ناسرب
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َال اَِمب  ِیْنلَغْشَت  َال  َو  ِتَابْوَْحلا ، ِحِضاَوَف  َو  ِتاَئّیّسلا ، ِِحئاَبَق  ْنَع  َراَجِدْزِالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأ  َو  تاَکَرَْبلِاب ، ُبَهْذَی  َو  ِتاَنَـسَْحلا ، ُِطبُْحی  اّمَع  ِعاَْلقِْإلا 
َو َْکَیلِإ ، ِهَلیِـسَْولا  ِءاَِغْتبا  ِنَع  ّدُـصَت  َو  َكَدـْنِع ، اّمَع  یَْهنَت  ٍهِّینَد  اَْینُد  ّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنا  .ُهُْریَغ َو  یّنَع  َکیِـضُْری  َال  اّمَع  َِکب  اـّلِإ  ُهُکِرْدُأ 

ْنَع ِینُعَطْقَت  َو  َِکتَیْـشَخ ، ْنِم  ِینِینْدـُت  ًهَمْـصِع  ِیل  ْبَه  َو  ِراَـهّنلا ، ِلـْیّللِاب َو  َکـِتاَجاَنُِمب  َدّرَفّتلا  َِیل  ْنّیَز  َو  َکـْنِم ، ِبّرَقّتلا  ِنَـع  ُلِهْذـُت 
ِلَابْرِِسب ِیْنِلبْرَس  َو  اَیاَطَْخلا ، َنَرَد  یّنَع  ْبِهْذَأ  َو  ِناَیْصِْعلا ، ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطّتلا  َِیل  ْبَه  .ِِمئاَظَْعلا َو  ِرْـسَأ  ْنِم  ِینّکُفَت  َو  َکِمِراَحَم ، ِبوُکُر 

َو َكِدـیِدْسَت ، َکِقِیفْوَِتب َو  ِینْدـّیَأ  َو  ََکلْوَط ، َکَلْـضَف َو  ّيَدـَل  ْرِهاَظ  َو  َِکئاَمْعَن ، َِغباَوَس  ِیْنّللَج  َو  َِکتاَفاَعُم ، َءاَدِر  ِینّدَر  َو  َکـِتَِیفاَع ،
َمْوَی ِینِزُْخت  َال  َو  َِکتُّوق ، َِکلْوَح َو  َنوُد  ِیتُّوق  ِیلْوَح َو  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو  ِلَمَْعلا ، ِنَسْحَتْسُم  َو  ِلْوَْقلا ، ّیِضْرَم  َو  ِهّیّنلا ، ِِحلاَص  یَلَع  یّنِعَأ 
َْدنِع ِوْهّسلا  ِلاَوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یّنَع  ْبِهُْذت  َال  َو  َكَرْکِذ ، ِینِْسُنت  َال  َو  َِکئاَِیلْوَأ ، ْيَدَی  َْنَیب  ِینْحَضْفَت  َال  َو  َِکئاَِقِلل ، ِیُنثَْعبَت 

َو َنِیبِغاّرلا ، ِهَبْغَر  َقْوَف  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  .َّیلِإ َو  ُهَْتیَدْـسَأ  اَِمب  َفِرَتْعَأ  َو  ِهِینَْتَیلْوَأ ، اَِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  َو  َِکئْالِآل ، َنِیلِهاَْجلا  ِتاَـلَفَغ 
ِدْمَح َقْوَف  َكاّیِإ  يِدْمَح 
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.نک فیلکت  نم  رب  درب  یم  نیب  زا  ار  تاکرب  دوش و  یم  هدیدنسپ  ياهراک  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  هچنآ  زا  يراددوخ  و 

هقالع امرف و  لوغـشم  دریگ  یمن  رب  رد  ار  تیاضر  هک  هچنآ  هب  ارم  ناـشوپب و  ناـهانگ  ییاوسر  اـه و  یتشز  هب  شیارگ  زا  ار  مبلق  و 
كرادت زا  ددرگ  یم  ببـس  هک  ار  يزیچ  نامه  نک  جراخ  ملد  زا  دنک  عنم  ارم  تسوت  دزن  هچنآ  زا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسپ  يایند 

ییاهنت تولخ و  رد  زور و  بش و  رد  ار  تدوخ  اـب  تاـجانم  اـهلا  .دـنادرگ  مربخ  یب  وت  هب  یکیدزن  زا  دراد و  زاـب  تیوس  هب  هلیـسو 
.هد تنیز  میارب 

راـتفرگ زا  دراد و  مزاـب  تسا  مارح  هچنآ  زا  دـنادرگ و  مکیدزن  وت  مشخ  فوخ و  هب  هک  نک  اـطع  يرادـهگن  دوخ  عون  کـی  نم  و 
فرطرب نم  زا  ار  اه  تیـصعم  یگدولآ  شخبب و  نم  هب  ار  ناهانگ  یکرچ  زا  ندش  هزیکاپ  .دیامن و  میاهر  گرزب  ناهانگ  هب  ندـش 

امرف و مبیـصن  ار  تناوارف  ياه  تمعن  نک و  مرب  رد  تدوخ  بناج  زا  ار  یتسردـنت  يادر  ناشوپب و  متماق  رب  ار  تتیفاع  سابل  امرف و 
.زاس رهاظ  میارب  ار  دوخ  یپ  رد  یپ  ناسحا 

ارم امرف و  میرای  هتسیاش  لمع  هدیدنـسپ و  راتفگ  ملاس و  هزیگنا  نتـشاد  يارب  نک و  مکمک  تیاه  ییامنهار  تاقیفوت و  هب  ادنوادخ 
.مشاب نوریب  وت  هّوق  لوح و  زا  هک  یلاح  رد  راذگماو  مدوخ  هوق  لوح و  هب 

قیفوـت ربـم و  ملد  زا  ار  تداـی  .اـمرفم  میاوـسر  تناتـسود  ربارب  رد  نـکم و  مراوـخ  ینازیگنا  یمرب  ارم  تتاـقالم  يارب  هـک  زور  نآ 
تیاه تمعن  نانادان  هک  یماگنه  یشومارف و  عقاوم  رد  يرازگرکـش  حور  هکلب  امرفم ، بلـس  نم  زا  ار  تیاه  تمعن  زا  يرازگرکش 

فارتعا يا  هدومن  ناـسحا  هچنآ  هب  منک و  شیاتـس  يا  هدومرف  اـطع  هچنآ  رب  هک  ناـمهفب  نم  هب  نک و  تیاـنع  نم  هب  دربب  داـی  زا  ار 
.میامن

.هد رارق  تهاگرد  ناگدننکدمح  دمح  زا  رترب  ار  مدمح  تنادنمقالع و  تبغر  لیم و  زا  رترب  تیوس  هب  ار  متبغر  لیم و  ادنوادخ 
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ََکل ّینِإَف  ََکل ، َنیِِدناَعُْملا  ِِهب  َتْهَبَج  اَِمب  ِینْهَبَْجت  َال  َو  َْکَیلِإ ، ُُهْتیَدْسَأ  .اَِمب  ِینِْکلُْهت  َال  َو  َْکَیلِإ ، ِیتَقاَف  َدـْنِع  ِیْنلُذَْـخت  َال  َو  َنیِدـِماَْحلا ،
َیلْوَأ َوُفْعَت  ْنَِأب  َّکنَأ  َو  ِهَرِفْغَْملا ، ُلـْهَأ  َو  يَْوقّتلا ، ُلـْهَأ  َو  ِناَـسْحِْإلِاب ، ُدَوْعَأ  َو  ِلْـضَْفلِاب ، َیلْوَأ  َکـّنَأ  َو  َکـَل ، َهّجُْحلا  ّنَأ  ُمَلْعَأ  ٌمّلَـسُم ،

.َرَهْشَت ْنَأ  َیلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَِأب  َّکنَأ  َو  َِبقاَُعت ، ْنَِأب  َْکنِم 

یَعْـسَی ْنَم  َهَتیِم  ِیْنتِمَأ  َو  ُْهنَع ، َْتیَهَن  اَم  ُبِکَتْرَأ  َال  َو  ُهَرْکَت ، اَم  ِیتآ  َال  ُْثیَح  ْنِم  ّبِحُأ  اَم  ُُغْلبَت  َو  ُدـیِرُأ ، اَِـمب  ُمِظَْتنَت  ًهَبّیَط  ًهاَـیَح  ِیِنیْحَأَـف 
ِیِننْغَأ َو  َكِداَبِع ، َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو  َِکب ، ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَـض  َو  َکِْقلَخ ، َْدنِع  ِینّزِعَأ  َو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنّللَذ  .ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِْهیَدَـی َو  َْنَیب  ُهُرُون 

اَمِیف ِینْدّمَغَت  ِءاَنَْعلا ، ّلّذلا َو  َنِم  َو  ِءاَلَْبلا ، ِلُولُح  ْنِم  َو  ِءاَدْعَْألا ، ِهَتاَمَـش  ْنِم  ِینْذِـعَأ  .ًاْرقَف َو  ًهَقاَف َو  َْکَیلِإ  ِینْدِز  َو  یّنَع ،   ٌ ِّینَغ َوُه  ْنّمَع 
ًاءوُس ْوَأ  ًهَْنِتف  ٍمْوَِقب  َتْدَرَأ  اَذِإ  ُُهتاـَنَأ َو  اـَل  َْول  ِهَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِـخْآلا  َو  ُهُْملِح ، اـَل  ْوـَل  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداَْـقلا  ِِهب  ُدّـمَغَتَی  اَِـمب  یّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلّطا 

َو اَهِرِخاَوَأب ، َِکنَنِم  َِلئاَوَأ  ِیل  ْعَفْـشا  َو  َِکتَرِخآ ، ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  اَلَف  َكاَْینُد  ِیف  ٍهَحیِـضَف  َماَقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإ  َو  َِکب ، ًاذاَِول  اَْـهنِم  ِینّجَنَف 
ِینْمُسَت َال  َو  ِیئاََهب ، اََهل  ُبَهْذَی  ًهَعِراَق  ِینْعَْرقَت  َال  َو  ِیْبلَق ، ُهَعَم  وُسْقَی  ًاّدَم  ِیل  ْدُدْمَت  َال  َو  اَِهثِداَوَِحب ، َكِِدئاَوَف  َمیِدَق 
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یناشیپ رب  در  تسد  نکم و  مدوبان  ما  هدرک  ییوکین  ترـضحم  رد  هچنآ  هلیـسو  هب  زاسم و  مراوخ  تیوس  هب  يدـنمزاین  ماگنه  رد  و 
ندناسر رد  يراوازس  وت  تسوت و  اب  قح  هک  مناد  یم  ماوت و  میلست  نم  هک  اریز  يا  هدز  تنانمشد  یناشیپ  رب  هک  روط  نامه  نزم  ما 

ندرک و باذع  ات  يرتراوازـس  ندیـشخب  رد  هک  ییوت  ترفغم و  لها  يوقت و  لها  ییوت  شـشخب و  رد  يرت  هدـننک  يرای  ناسحا و 
ما هتـساوخ  هب  هک  يا  هزیکاپ  یگدـنز  هب  ما  هدـنز  نیاربانب  ندومن ! اوسر  ندرک و  اشفا  ات  يرتکیدزن  تناگدـنب  ناهانگ  ندیـشوپ  رد 

اجب يدومرف  یهن  هک  ار  هچنآ  منک و  كرت  يدنـسپ  یمن  وت  هک  ار  هچنآ  هک  یتروـص  رد  موـش  لـیان  مراد  تسود  هچنآ  هب  مسرب و 
.دشاب هتشاد  ششخرد  تسار  تمس  زا  ور و  شیپ  رد  شرون  هک  یناریمب  ارم  یقیرط  هب  مرواین و 

امرف و مراوازـس  عفرا و  تناگدنب  نیب  رد  نتورف  تدوخ  اب  تولخ  ماگنه  رد  نک و  تناگدیرفآ  نیب  زیزع  تهاگرد و  لیلذ  ارم  اهلا 
.ازفیب تهاگرد  هب  مزاین  رقف و  رب  زاس و  مزاین  یب  تسا  زاین  یب  نم  زا  هکنآ  زا 

راد یفخم  یناد  یم  نم  زا  هک  ار  هچنآ  هد و  مهانپ  مدرم  دزن  يراوخ  تلذ و  اه و  يراتفرگ  رد  نداتفا  نانمـشد و  تتامـش  زا  ایادخ 
.يدومن یم  هانگ  رب  باقع  دوبن  شندرکن  باتش  رگا  يدرک و  یم  هذخاؤم  ًامتح  دوبن  تا  يرابدرب  رگا  هک 

رد هک  نیمه  هد و  ییاهر  اهنآ  عمج  زا  ارم  يزاس  دراو  اهنآ  رب  ییالب  ای  ینک و  هنتف  راـتفرگ  ار  یمدرم  اـت  يدرک  هدارا  هاـگره  اـهلا 
ياـه تمعن  نم  يارب  نکم و  میاوـسر  زین  ترخآ  ناـهج  رد  يدوـمرفن  میاوـسر  یلو  مدوـب  ییاوـسر  راوازـس  هک  ییاـجنآ  رد  اـیند 

هک نکم  ینالوط  ار  مرمع  ردـق  نآ  نک و  عمج  اهنآ  ياـه  هزاـت  اـب  ار  تا  هتـشذگ  ياـهدوس  تترخآ و  ياـه  تمعن  اـب  ار  تیاـیند 
متلزنم ردـق و  زا  هک  نکم  مراوخ  نانچنآ  دوش و  لـیاز  مشزرا  هک  اـمرفم  ما  هدز  تبیـصم  ناـنچ  نآ  مدرگ و  بلق  تواـسق  راـتفرگ 

.ددرگ هتساک 
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ِیف ِیتَْبیَه  ْلَعْجا  اَهَنوُد ، ُسِجوُأ  ًهَفیِخ  َال  َو  اَِهب ، ُسِْلبُأ  ًهَعْوَر  ِینْعَُرت  َال  َو  ِیناَکَم ، اَِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًهَصیِقَن  َال  يِرْدَق َو  اََهل  ُرُغْصَیًهَسیِسَخ 
ِدّجَهّتلِاب يِدّرَفَت  َو  َِکتَداَبِِعل ، ِهِیف  یِظاَقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو  َِکتاَیآ ، ِهَواَِلت  ْدنِع  ِیتَبْهَر  َو  َكِراَْذنِإ ، َكِراَذـْعِإ َو  ْنِم  يِرَذَـح  َو  َكِدـیِعَو ،

اَُهلْهَأ ِهِیف  اّمِم  ِیتَراَجِإ  َو  َكِراَن ، ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاَکَف  ِیف  َكاّیِإ  ِیَتلَزاَـنُم  َو  َکـِب ، یِِجئاَوَح  ِلاَْزنِإ  َو  َکـَْیلِإ ، ِینوُکُِـسب  يِدّرََجت  َو  َکـَل ،
َو َرَبَتْعا ، ِنَِمل  ًالاَکَن  َال  َو  َظَّعتا ، ِنَِمل  ًهَظِع  ِیْنلَعَْجت  َال  َو  ٍنیِح ، یّتَح  ًایِهاَس  ِیتَرْمَغ  ِیف  َال  َو  ًاهِماَع ، ِیناَیْغُط  ِیف  ِینْرَذَت  َال  .َِکباَذَـع َو  ْنِم 

ًاوُزُه ِینْذِّختَت  َال  َو  ًامْـسِج ، ِیل  ْلّدَُـبت  َال  َو  ًامْـسا ، ِیل  ّْریَُغت  َال  َو  يِْریَغ ، ِیب  ْلِْدبَتْـسَت  َال  َو  ِِهب ، ُرُکْمَت  ْنَمِیف  ِیب  ْرُکْمَت  َال  َو  َرَظَن ، ْنَِمل  ًهَْنِتف  َال 
َِکتَمْحَر َو َهَواَلَح  َو  َكِْوفَع ، َدَْرب  ِینْدِـجْوَأ  .ََکل َو  ِماَِقْتنِالِاب  ّالِإ  ًانَهَتْمُم  َال  َو  َِکتاَضْرَِمل ، اـّلِإ  ًاـعَبَت  اـَل  َو  َکـَل ، ًاّیِرْخُـس  اـَل  َو  َکـِْقلَِخل ،
َو َكَْدنِع ، َْکیََدل َو  ُِفلُْزی  اَمِیف  ِداَِهتْجِالا  َو  َِکتَعَـس ، ْنِم  ٍهَعَِـسب  ّبُِحت  اَِمل  ِغاَرَْفلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو  َکِمیِعَن ، ِهّنَج  َو  َِکناَْحیَر ، َکِحْوَر َو 

ًَهبَْوت ّیَلَع  ُْبت  َو  َكَءاَِقل ، ِیْنقّوَش  َو  َکَماَقَم ، ِینْفِخَأ  َو  ٍهَرِـساَخ ، َْریَغ  ِیتّرَک  َو  ًهَِحباَر ، ِیتَراَِجت  ْلَعْجا  َو  َکـِتاَفَُحت ، ْنِم  ٍهَفُْحِتب  ِینْفِْحتَأ 
ًاحوُصَن

318 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


موش و دـیماان  هک  زادـنیم  ملد  رد  سرت  تشحو و  نانچ  دوشن و  هتـسناد  نم  شزرا  هک  امرفم  مصقاـن  ماـقم  هبتر و و  رد  هنوگ  نآ  و 
.دتفا ملد  رد  سرت  هک  نادرگم  مکانمیب  نانچ 

تنآرق تایآ  ندناوخ  ماگنه  رد  ار  مینارگن  تندناسرت و  تنداد و  تلهم  رد  ار  ممیب  تباذع و  ياه  هدـعو  رد  ار  مسرت  اراگدرورپ 
.هد رارق 

وت و اب  طقف  نتفرگ  شمارآ  تتاجانم و  بش و  زامن  يارب  ندومن  تولخ  تا و  یگدـنب  يارب  ندـنام  رادـیب  هب  نک  دابآ  ار  مبـش  اهلا 
یباذع زا  تهاگرد  هب  ندرب  هانپ  تمّنهج و  شتآ  زا  ییاهر  تهج  وت  زا  مادـم  ندومن  تساوخرد  وت و  زا  طقف  مجئاوح  تساوخرد 

.مراد ار  نآ  قاقحتسا  هک 

دنپ دنک  هظعوم  لوبق  هک  یسک  يارب  ارم  راذگماو و  مینادان  رد  ینادرگرـس  یـشکرس و  نایغط و  رد  ینالوط  یتدم  رد  ارم  ادنوادخ 
.هد رارق  تربع  دریگ  یم  تربع  ثداوح  زا  هکنآ  يارب  و 

ياج هب  ار  يرگید  امرفم و  رفیک  ما  هداد  هک  یبیرف  رطاخ  هب  ارم  دنکفا و  يرظن  میاهراک  هب  هک  نکم  یسک  یهارمگ  ببـس  ارم  اهلا 
هب زج  تیاضر و  وریپ  زج  ارم  هد و  رارق  تدوخ  تناگدـنب و  هرخـسم  ارم  نکم و  لیدـبت  ار  منت  هدـم و  رییغت  ار  ممان  نیزگمرب و  نم 

.نادرگم مداخ  تدوخ  يارب  تنانمشد  ندناسر  رفیک 

راـیتخا رد  هک  یتردـق  اـب  زاـسم و  مهارف  میارب  ار  تتمعن  رپ  تشهب  تناـحیر و  حور و  تتمحر و  ینیریـش  توفع و  یکنخ  ایادـخ 
نم هب  دـنک  یم  کـیدزن  وـت  هب  ارم  هک  ار  هچنآ  ماـجنا  يارب  شـالت  يراد و  یم  تسود  وـت  هک  ار  هچنآ  ماـجنا  تـغارف و  هزم  يراد 

.تسرفب میارب  تیاه  هفحت  زا  یناغمرا  ناشچب و 

یقیفوت نک و  تئاقل  قاتـشم  ناسرتب و  تماقم  زا  ارم  نادرگ و  ررـض  یب  ار  متـشگزاب  دـنمدوس و  ار  متراجت  هار  نیا  رد  اراگدرورپ 
.مروآ اجب  دشاب  تشگزاب  لباق  ریغ  هک  يا  هبوت  ات  نک  تیانع 

319 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


یَلَع ِیْبلَِقب  ْفِطْعا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل ، يِرْدَـص  ْنِم  ّلِْغلا  ِعِْزنا  َو  ًهَریِرَـس ، َال  ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  ْرَذـَت  اـَل  َو  ًهَرِیبَک ، اـَل  ًهَریِغَـص َو  ًاـبُونُذ  اَـهَعَم  ِْقُبت  اـَل 
، َنیِرِخآلا ِیف  ًایِماَن  ًارْکِذ  َو  َنیِِرباَْغلا ، ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  َنیِقّتُْملا ، َهَْیلِح  ِینّلَح  َو  َنیِِحلاّصِلل ، ُنوُکَت  اَمَک  ِیل  ْنُک  َو  َنیِعِشاَْخلا ،
، َّیلِإ َِکبِهاَوَم  َِمئاَرَک  ْقُس  َو  يِدَی ، َكِِدئاَوَف  ْنِم  ْأَْلما  ّيَدـَل ، اَِهتاَماَرَک  ْرِهاَظ  َو  ّیَلَع ، َِکتَمِْعن ، َغُوبُـس  ْمّمَت  .َنِیلّوَْألا َو  َهَصْرَع  ِیب  ِفاَو  َو 
.َِکئاّبِحَِأل َو ِهّدَـعُْملا  ِتاَماَقَْملا  ِیف  َِکلَِحن  َِفئاَرَـش  ِیْنّللَج  َو  َِکئاَیِفْـصَِأل ، اَهَْتنّیَز  ِیّتلا  ِناَنِْجلا  ِیف  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطَأـْلا  َِیب  ْرِواَـج  َو 

یَْلُبت َمْوَی  ِینِْکلُْهت  اـَل  َو  ِِرئاَرَْجلا ، ِتاَـمیِظَِعب  ِینِْـسیاَُقت  اـَل  َو  ًاـْنیَع ، ّرَقَأ  َو  اَـهُؤّوَبَتَأ ، ًَهباَـثَم  َو  ًاـِّنئَمْطُم ، ِْهَیلِإ  يِوآ  اًـلیِقَم  َكَدـْنِع  ِیل  ْلَـعْجا 
ّْرفَو َو  َِکلاََون ، ْنِم  ِبِهاَوَْملا  َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأ  َو  ٍهَمْحَر ، ّلُک  ْنِم  ًاقیِرَط  ّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َو  ٍهَْهبُـش ، َو    ٍ ّکَش ّلُک  یّنَع  ْلِزَأ  َو  ُِرئاَرّـسلا ،

ِِهب ُلِمْعَتْـسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  ََکل ، َوُه  اَِمل  ًاغَْرفَتْـسُم  یّمَه  َو  َكَدـْنِع ، اَِمب  ًاِقثاَو  ِیْبلَق  ْلَـعْجا  .َکـِلاَْضفِإ َو  ْنِم  ِناَـسْحِْإلا  َظوُظُح  ّیَلَع 
َهَنِینْأَمّطلا َهَعّسلا َو  َهّحّصلا َو  َهاَفاَعُْملا َو  َهَعّدلا َو  َفاَفَْعلا َو  یَنِْغلا َو  َِیل  ْعَمْجا  َو  َکَتَعاَط ، ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ  َو  َکَتَِصلاَخ ،

ِْطبُْحت َال  .َهَِیفاَْعلا َو  َو 
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.دنامن یقاب  نم  زا  ناهن  راکشآ و  گرزب و  کچوک و  هانگ  رگید  و 

سابل یتسه و  تحلاص  ناگدنب  اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  امرف و  مرن  تهاگرد  نیعشاخ  هب  ملد  نکرب و  ملد  زا  ار  نامیا  لها  هنیک  اهلا 
نینمؤـم نیب  رد  ارم  هد و  رارق  نارگید  نیب  رد  يا  هزاوآرپ  رکذ  ناگدـنیآ و  رد  یبوـخ  داـی  نـم  يارب  ناـشوپب و  متماـق  رب  ار  يوـقت 
ياهدوس زا  ار  متـسد  زاس و  رهاظ  میارب  ار  اـه  تمعن  نآ  ياـه  تمارک  نک و  لـماک  نم  يارب  ار  تتمعن  یناوارف  روآرد و  نیتسخن 

تنیز تناگدیزگرب  يارب  هک  یتشهب  رد  ار  تناتسود  زا  ناگزیکاپ  زاس و  هناور  میوس  هب  ار  تا  یمارگ  ياه  ششخب  نک و  رپ  دوخ 
یهاگتحارتسا تدزن  میارب  ناشوپب و  تگرزب  ياهاطع  هب  ارم  هدش  هدامآ  تناتـسود  يارب  هک  ییاهاج  رد  امرف و  ما  هیاسمه  يا  هداد 

رد نکم و  مصاقت  ما  هداد  ماجنا  هک  یگرزب  ناهانگ  هب  هد و  رارق  ددرگ  ممـشچ  ینـشور  ثعاب  مریگ و  ياـج  هک  یناـکم  نئمطم و 
لک زا  یهار  قح ، هب  ندیـسر  يارب  نک و  لیاز  نم  زا  ار  ههبـش  کـش و  عون  ره  اـمرفم و  مدوباـن  دور  یم  راـنک  اـه  هدرپ  هک  يزور 

.نادرگ ناوارف  میارب  ار  تمرک  ناخ  زا  ناسحا  ياه  بیصن  رایسب و  میارب  ار  تیاهاطع  میسقت  راذگب و  میاپ  شیپ  تتمحر 

راد قفوم  يراک  هب  ارم  هد و  صاصتخا  تدوخ  هب  ار  متمه  مامت  زاس و  نئمطم  تسا  وت  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبسن  ار  ملد  اراگدرورپ 
رد یتحار  ینمادـکاپ ، يزاین ، یب  اـمرف و  ماـهلا  ملد  هب  ار  تتعاـط  اـه  لـقع  تلفغ  ماـگنه  يراد و  یم  او  ار  تصلاـخ  ناگدـنب  هک 

.روآ مهارف  میارب  ار  تیفاع  شمارآ و  يزور و  رد  هعسوت  یتمالس ، يراتفرگ و  درد و  نتشادن  فیگدنز 
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َنِم ٍدَـحَأ  َیلِإ  ِبَلّطلا  ِنَع  یِهْجَو  ْنُص  َو  َکـِتَْنِتف ، ِتاَـغََزن  ْنـِم  ِیل  ُضِْرعَی  اَِـمب  ِیتاَوَـلَخ  اـَل  َو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنـِم  اَُـهبوُشَی  اَِـمب  ِیتاَنَـسَح 
ْنِم ِینْطُح  َو  ًاریِصَن ، ًادَی َو  َِکباَتِک  ِوْحَم  یَلَع  ْمَُهل  َال  َو  ًاریِهَظ ، َنیِِملاّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َال  .َنیِقِـساَْفلا َو  َْدنِع  اَم  ِساَِمْتلا  ِنَع  ِیّنبُذ  َو  َنیَِملاَْعلا ،

ْمِْمتَأ َو  َنِیبِغاّرلا ، َنِم  َْکَیلِإ  ّینِإ  ِعِساَْولا ، َِکقْزِر  َِکتَْفأَر َو  َِکتَمْحَر َو  َِکَتبَْوت َو  َباَْوبَأ  ِیل  ْحَْـتفا  َو  اَِهب ، ِینیِقَت  ًهَطاَیِح  ُمَلْعَأ  اـَل  ُْثیَح 
ٍدّمَُحم یَلَع  ُهّللا  یّلَص  َو  َنیَِملاَْعلا ، ّبَر  اَی  َکِهْجَو ، َءاَِغْتبا  ِهَرْمُْعلا  ّجَْحلا َو  ِیف  يِرُمُع  َِیقَاب  ْلَعْجا  َو  َنیِمِْعنُْملا ، ُْریَخ  َّکنِإ  َکَماَْعنِإ ، ِیل 

.َنیِِدبْآلا ََدبَأ  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلّسلا  َو  َنیِرِهاّطلا ، َنِیبّیّطلا  ِِهلآ  َو 
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هار زا  هک  ییاه  يراک  فالخ  تلع  هب  ار  متولخ  رد  زاین  زار و  نکم و  دوبان  تیصعم  هب  ندش  هدولآ  رطاخ  هب  ار  مبوخ  ياهراک  اهلا 
زا سامتلا  ندرک و  بلط  زا  امرف و  ظفح  ملاع  مدرم  زا  تساوخرد  تهج  ار  میوربآ  .زاـسم و  هاـبت  هداـتفا  قاـفتا  میارب  وت  شیاـمزآ 

.راد مزاب  تسه  قساف  مدرم  دزن  هچنآ 

هک ییاج  زا  نادرگم و  ناشروای  تسد و  تباتک  ندرک  دوبان  يارب  ارم  زین  هدـم و  رارق  نارگمتـس  هدـننک  کمک  تشپ و  ارم  ایادـخ 
.منامب ظوفحم  ایالب  همه  زا  هک  یندرک  ظفح  هنوگ  نآ  نک  ظفح  ارم  مناد  یمن 

مناگدـنروآ و يور  هلمج  زا  تیوس  هب  نم  هک  اریز  نک  زاب  میور  هب  ار  تناوارف  يزور  تتفأر و  تتمحر و  تا و  هبوت  ياهرد  اـهلا 
.ناگدنهد تمعن  نیرتهب  ییوت  هک  اریز  امرف  مامت  نم  رب  ار  تتمعن 

كاپ و لآ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  نایناهج و  يادخ  يا  هد  رارق  تهاگرد  زا  وربآ  بسک  هرمع و  جح و  رد  ار  مرمع  یقاب  ادـنوادخ 
.شمارگ تیب  لها  رب  ترضح و  رب  هنادواج  یگشیمه و  مالس  داب و  شا  هزیکاپ 
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ِهَعُمُجْلا َمْوَی  یَحْضَأْلا َو  َمْوَی  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 48)

ُبِهاّرلا َو ُبِغاّرلا َو  ُِبلاّطلا َو  ْمُْهنِم َو  ُِلئاّسلا  ُدَهْـشَی  َکِضْرَأ ، ِراَْطقَأ  ِیف  َنوُعِمَتُْجم  ِهِیف  َنوُِملْـسُْملا  َو  ٌنوُْمیَم ، ٌكَراَبُم  ٌمْوَی  اَذَـه  ّمُهّللَا 
، ْمِهِِجئاَوَح ِیف  ُرِظاّنلا  َْتنَأ 

ََکل َو  َْکلُْملا ، ََکل  ّنَِأب  اَّنبَر  ّمُهّللا  َُکلَأْسَأ  .ِِهلآ َو  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  َیّلَُـصت  ْنَأ  َْکیَلَع  َُکْتلَأَس  اَم  ِناَوَه  َکِمَرَک َو  َكِدوُِجب َو  َُکلَأْسَأَف 
َكِداَبِع َْنَیب  َتْمَـسَق  اَمْهَم  ِضْرَْألا ، ِتاَواَمّـسلا َو  ُعیِدـَب  ِماَرْکِْإلا ، ِلاَلَْجلا َو  وُذ  ُناّنَْملا  ُناـّنَْحلا  ُمیِرَْکلا  ُمِیلَْحلا  َْتنَأ ، اـّلِإ  ََهلِإ  اـَل  َدْـمَْحلا ،
َكَدـْنِع ْمَُهل  ُعَفَْرت  ْوَأ  َکـَْیلِإ ، ِِهب  ْمِهیِدـْهَت  ْمِْهیَلَع  ِِهب  ّنُمَت  ٍْریَخ  ْوَأ  َکـِتَعاَِطب ، ٍلَـمَع  ْوَأ  يًدُـه  ْوَأ  ٍهَکََرب  ْوَأ  ٍهَِیفاَـع  ْوَأ  ٍْریَخ  ْنِم  َنِینِمْؤُْـملا 

ََهلِإ َال  َدْمَْحلا ، َْکلُْملا َو  ََکل  ّنَِأب  ّمُهّللا  َُکلَأْسَأ  .ُْهنِم َو  ِیبیِـصَن  یّظَح َو  َّرفَُوت  ْنَأ  ِهَرِخآ  ْلا  اَْینّدلا َو  ِْریَخ  ْنِم  ًاْریَخ  ِِهب  ْمِهیِطُْعت  ْوَأ  ًهَجَرَد ،
یَلَع َیّلَُصت  ْنَأ  َْتنَأ ، ّالِإ 
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48

هعمج زور  نابرق و  دیع  زور  رد 

هدنـسرت هدـننک و  لیم  بلاط و  لئاس و  .دـنا  هدـمآ  درگ  تنیمز  طاقن  همه  زا  ناناملـسم  بوخ و  كرابم و  تسا  يزور  نیا  اهلاراب 
تیارب مهاوخ  یم  هچنآ  هک  اریز  مسرپ  یم  تمرک  دوج و  زا  نیاربانب  یتسه ، ناشیا  جـئاوح  رب  رظاـن  وت  دـنا و  هدـش  رـضاح  یگمه 

.یتسرف دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  هک  تسا  نیا  نم  تساوخرد  تسا و  ناسآ 

رایـسب نابرهم و  میرک و  رابدرب و  هک  وت  زج  تسین  ییادـخ  تسوت ، صوصخم  دـمح  تنکم و  تنطلـس و  تسارت  اـم  يادـخ  يا  و 
.یتمارک تلالج و  بحاص  هدنهد ، تمعن 

ای تکرب و  تیفاع و  ریخ و  ناگدنب  نیب  هک  یماگنه  رد  هک  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  ینیمز و  اهنامـسآ و  راگدیرفآ  هک  ییادخ  يا 
تیوس هب  ار  نانآ  يراذـگ و  یم  تنم  ناـشیارب  نآ  ببـس  هب  هک  ار  يریخ  اـی  ینک و  یم  میـسقت  ار  تتعاـط  هب  لـمع  اـی  تیادـه و 

نم يارب  مه  یبیـصن  ّظح و  ییامرف  یم  اطع  اهنآ  هب  ترخآ  ایند و  زا  ریخ  ای  يرب و  یم  الاب  ار  اهنآ  هجرد  ای  ییامن و  یم  ییاـمنهار 
.شاب هتشاد  رظن  رد 

.تسین وت  ریغ  ییادخ  دمح ، تنطلس و  تسارت  اراگدرورپ 
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يَْوقَی َال  ًهاَلَـص  ِراَیْخَْألا  َنیِرِهاّطلا  ِراَْربَْألا  ٍدّمَُحم  ِلآ  یَلَع  َو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخ  َِکتَْوفِـص َو  َِکبِیبَح َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدّمَُحم 
اََنل َو َرِفْغَت  ْنَأ  َو  َنیَِملاَْعلا ، ّبَر  اَی  َنِینِمْؤُْملا ، َكِداَبِع  ْنِم  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِیف  َكاَعَد  ْنَم  ِحـِلاَص  ِیف  اَنَکِرُْـشت  ْنَأ  َو  َْتنَأ ، ّالِإ  اَِـهئاَصْحِإ  یَلَع 
َِکتَرِفْغَِمب َو ّینِإ  َو  ِیتَنَکْسَم ، ِیتَقاَف َو  يِْرقَف َو  َمْوَْیلا  ُْتلَْزنَأ  َِکب  َو  ِیتَجاَِحب ، ُتْدّمَعَت  َْکَیلِإ  ّمُهّللا  .ٌریِدَق  ْیَـش ٍء  ّلُک  یَلَع  َّکنِإ  ْمَُهل ،

َیِه ٍهَجاَح  ّلُک  َءاَضَق  ّلََوت  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِیبُونُذ ، ْنِم  ُعَسْوَأ  َُکتَمْحَر  َُکتَرِفْغََمل َو  َو  ِیلَمَِعب ، یّنِم  َُقثْوَأ  َِکتَمْحَر 
یّنَع ْفِرْـصَی  َْمل  َو  َْکنِم ، ّالِإ  ّطَق  ًاْریَخ  ْبِصُأ  َْمل  ّینِإَف  یّنَع ، َكاَنِغ  َو  َْکَیلِإ ، يِْرقَِفب  َو  َْکیَلَع ، َِکلَذ  ِریِْـسیَت  َو  اَْـهیَلَع ، َِکتَرْدـُِقب  ِیل 
ِهِْدفِر َءاَجَر  ٍقُولْخَم  َیلِإ  ٍهَداَفِِول  ّدَعَتْـسا  ّدَعَأ َو  َّأبَعَت َو  َّأیَهَت َو  ْنَم  ّمُهّللا  .َكاَوِس  َياَْینُد  ِیتَرِخآ َو  ِْرمَِأل  وُجْرَأ  َال  َو  َكُْریَغ ، ٌدَحَأ  ّطَق  ًاءوُس 

َكِْدفِر َو َكِْوفَع َو  َءاَجَر  يِداَدِْعتْـسا  يِداَدـْعِإ َو  ِیتَِئبْعَت َو  ِیتَِئیْهَت َو  َمْوَْیلا  َِتناَک  َيَالْوَم - اَی   - َْکَیلِإَف ِِهتَِزئاَج ، ِِهْلیَن َو  َبَلَط  ِِهِلفاََون َو  َو 
ُهُـصُْقنَی َال  ٌِلئاَس َو  ِهیِفُْحی  َال  ْنَم  اَی  ِیئاَجَر ، ْنِم  َِکلَذ  َمْوَْیلا  ِّبیَُخت  َال  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ّمُهّللا  .َِکتَِزئاَج  َِکْلیَن َو  َبَلَط 

ٍلَمَِعب یّنِم  ًهَِقث  َِکتآ  َْمل  ّینِإَف  ٌِلئاَن ،
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هزیکاپ و راکوکین ، هک  دّمحم  لآ  رب  ناگدیرفآ و  نیرتهب  تا و  هدـیزگرب  بیبح و  لوسر و  هدـنب و  دـمحم  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا 
ناگدـنب ریخ  ياـعد  رد  ار  اـم  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  درک و  دـناوتن  شرامـش  وت  زج  یـسک  هک  يدورد  یتسرف ، دورد  هدـنناسر  ریخ 

ره رب  وت  هک  اریز  یهد  رارق  توفع  لومـشم  ار  ناشیا  ام و  نایناهج و  يادخ  يا  ینادرگ  کیرـش  دـنناوخ  یم  ارت  زورما  هک  تنمؤم 
.ییاناوت يزیچ 

هب نم  ما و  هدروآ  يور  تهاگرد  هب  يزیچ  یب  تیاهن  یتسدـگنت و  رقف و  اب  زورما  منک و  یم  تساوخرد  وت  زا  ار  دوخ  تجاح  اهلا 
رت عیـسو  رتـشیب و  نم  ناـهانگ  زا  تتمحر  تترفغم و  هک  قیقحت  هب  مراودـیما و  رتـشیب  ما  هدرک  هک  ییاـهراک  زا  تتمحر  ترفغم و 
هک يرقف  اب  تسا  لهـس  وت  يارب  راک  نیا  امرف و  اور  ار  متاجاح  همه  تتردق  تسد  اب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  تسا ،
نم زا  يدب  چـیه  وت و  ددـم  اب  رگم  مسرن  يریخ  چـیه  هب  نم  کش  یب  اهلاراب  .يراد  نم  هب  وت  هک  يزاین  یب  مراد و  وت  يوس  هب  نم 

.دسر کمک  وت  هیحان  زا  هکنآ  رگم  مرادن  يدیما  مترخآ  ایند و  روما  هب  نم  وت و  تیانع  اب  رگم  ددرگن  رود 

وفع و هب  دـیما  اهنت  میآ و  وت  يوس  هب  طقف  نم  ناسحا  تساوخرد  اـطع و  دـیما  هب  دروآ  تاـقولخم  هب  يور  هک  ره  نم ، يـالوم  يا 
.مراد وت  ششخب 

زا يزادـنا و  یمن  جـنر  هب  ار  لـئاس  هک  ییادـخ  يا  .نـکم  دـیماان  ارم  دـیما  نآ  زورما  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دّـمحم و  رب  ادـنوادخ 
.مرادن ما  هداتسرف  شیپ  هک  مبوخ  لامعا  هب  تسین  يدامتعا  هک  اریز  يراذگ  یمن  مک  ششخب 
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َیلِإ ِهَءاَسِْإلا  ِمْرُْجلِاب َو  ًاّرِقُم  َُکْتیَتَأ  .َکُماَلَـس  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدّـمَُحم َو  َهَعاَفَـش  ّالِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَـش  َال  َو  ُُهْتمّدَـق ، ٍحـِلاَص 
ْمِْهیَلَع َتْدُع  ْنَأ  ِمْرُْجلا  ِمیِظَع  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  َْمل  ُّمث  َنِیئِطاَْخلا ، ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع  يِّذلا  َكِْوفَع  َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ  یِسْفَن ،

ْدُع ٍدّـمَُحم َو  ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ُمیِرَک ! اَی  ُمیِرَک  اَی  ُمیِظَع ! اَی  ُمیِظَع  اَی  ٌمیِظَع ، ُهُْوفَع  َو  ٌهَعِـساَو ، ُُهتَمْحَر  ْنَم  اَیَف  .ِهَرِفْغَْملا  ِهَمْحّرلِاب َو 
ِیف َِکئاَنَمُأ  َعِضاَوَم  َِکئاَیِفْصَأ َو  َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  ّنِإ  ّمُهّللا  .َِکتَرِفْغَِمب  ّیَلَع  ْعّسََوت  َِکلْـضَِفب َو  ّیَلَع  ْفّطَعَت  َِکتَمْحَِرب َو  ّیَلَع 

َْفیَک َكِرِیبْدَت  ْنِم  ُمُوتْحَْملا  ُزَواَُجی  َال  َو  َكُْرمَأ ، َُبلاَُغی  َال  َِکلَِذل ، ُرّدَقُْملا  َْتنَأ  َو  اَهوّزَْتبا ، ِدَـق  اَِهب  ْمُهَتْـصَصَتْخا  ِیّتلا  ِهَعِیفّرلا  ِهَجَرّدـلا 
َنیِروُهْقَم َنِیبُوْلغَم  َكُؤاَفَلُخ  َُکتَْوفِـص َو  َداَع  یّتَح  َکـِتَداَرِِإل  اـَل  َکـِْقلَخ َو  یَلَع  ٍمَهّتُم  ُْریَغ  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَِـمل  َو  َْتئِـش ، ّینَأ  َْتئِش َو 

ْنَْعلا ّمُهّللا  .ًهَکوُْرتَم  َکـِّیبَن  َنَنُـس  َو  َکِعاَرْـشَأ ، ِتاَـهِج  ْنَع  ًهَفّرَُحم  َکَِـضئاَرَف  َو  ًاذُوْبنَم ، َکـَباَتِک  َو  ًالّدَـبُم ، َکَـمْکُح  َنْوَرَی  َنیّزَتـْبُم ،
ٌدیِمَح َّکنِإ  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ْمُهَعاَْبتَأ  ْمُهَعاَیْـشَأ َو  ْمِِهلاَعِِفب َو  َیِـضَر  ْنَم  َو  َنیِرِخآـْلا ، َنِیلّوَأـْلا َو  َنِم  ْمُهَءاَدـْعَأ 

َِکتاّیَِحت َِکتاَکََرب َو  َِکتاَوَلَصَک َو  ٌدیِجَم ،
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.ما هدماین  تیوس  هب  داب  اهنآ  رب  وت  مالس  هک  وا  لآ  دمحم و  تعافش  زج  یقولخم  تعافش  هب  و 

یلاح رد  ما  هدمآ  ترضحم  هب  مفرتعم  ما  هدرک  شیوخ  رب  هک  ییاه  يدب  هانگ و  وا  زج  هب  هک  یلاح  رد  ما  هدمآ  ترضحم  هب  اهلاراب 
هدشن ثعاب  رت  گرزب  هانگ  رب  ناشرارـصا  يدایز  سپـس  مراودیما و  يا  هتفرگ  رظن  رد  ناراکهنگ  يارب  هک  تگرزب  شـشخب  هب  هک 

يا گرزب ، يا  گرزب ، يا  تسا ، گرزب  شوفع  عیسو و  شتمحر  هک  ییادخ  يا  سپ  .یتسرفن  ترفغم  تمحر و  ناشیا  رب  وت  هک 
هب نک و  تفوـطع  نم  رب  تمرک  لـضف و  هب  اـمن و  ملاـح  لـماش  ار  تـتمحر  تـسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  مـیرک ، يا  مـیرک ،

.امرف اطع  يزور  تمعن و  تعسو  نم  رب  تترفغم 

رظن رد  ناشیرپ  دـنلب  يا  هجرد  هک  تسوت  ءانُما ، هاـگیاج  ماـقم  نیا  تسوت و  ناگدـیزگرب  نانیـشناج و  يارب  ماـقم  نیا  اراـگدرورپ 
.دندوبر ار  یماقم  نینچ  اهنآ  يا و  هتفرگ 

دوشن و هریچ  يزیچ  یهاوخب  هک  نامز  ره  وت  یمتح  ریبدت  رب  ددرگن و  بلاغ  تنامرف  رب  يزیچ  تاجرد و  نیا  هدننک  ریدـقت  ییوت  و 
دندروخ و تسکش  وت  نانیشناج  هکنیا  ات  یتسین  مهتم  تا  هتساوخ  شنیرفآ و  رد  يرتاناد و  نآ  هب  وت  هچنآ  يارب  هدننک  ریدقت  ییوت 

فرحنم دوخ  ریـسم  زا  ار  تابجاو  هدراذـگ و  رانک  ار  تباتک  هداد ، رییغت  ار  تماکحا  هک  دـندرک  هدـهاشم  تفر ، تسد  زا  ناـشقح 
.دندرک كرت  ار  تربمایپ  ياه  تنس  دندومن و 

دنتـسه و یـضار  ناشیا  ياه  تعدب  اهراک و  هب  هک  یناسک  نیرخآ و  نیلوا و  زا  ار  تّقح  هب  نانیـشناج  ءافلخ و  نانمـشد  ادـنوادخ 
.نک تنعل  ار  ناشیاهور  هلابند  ناوریپ و 

.يراوگرزب هدش و  شیاتس  وت  هک  اریز  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ 
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ِدیِحّْوتلا ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  ّمُهّللا َو  .ْمَُهل  َدِییّْأتلا  َنیِکْمّتلا َو  َهَرْصّنلا َو  َحْوّرلا َو  َجَرَْفلا َو  ِلّجَع  َو  َمیِهاَْربِإ ، ِلآ  َمیِهاَْربِإ َو  َِکئاَیِفْـصَأ  یَلَع 
ّمُهّللا .َنیَِملاَْعلا  ّبَر  َنیِمآ  ِْهیَدَی ، یَلَع  ِِهب َو  َِکلَذ  يِرْجَی  ْنّمِم  ْمُهَتَعاَط  َتْمَتَح  َنیِّذلا  ِهِّمئَْألا  َو  َِکلوُسَِرب ، ِقیِدْـصّتلا  َو  َِکب ، ِناَمیِْإلا  َو 

ُعّرَـضّتلا ّالِإ  َْکنِم  ِینیِْجُنی  َال  َو  َُکتَمْحَر ، ّالِإ  َِکباَقِع  ْنِم  ُریُِجی  َو ال  َكُْوفَع ، ّالِإ  َکَطَخَـس  ّدُرَی  َال  َو  َکُْـملِح ، اـّلِإ  َکَبَـضَغ  ّدُرَی  َْسَیل 
َو ِداَبِْعلا ، َتاَْومَأ  ِییُْحت  اَِهب  ِیّتلا  ِهَرْدُْقلِاب  ًاجَرَف  َْکنَُدل  ْنِم  یَِهلِإ - اَی   - اََنل ْبَه  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َْکیَدَـی ، َْنَیب  َْکَیلِإ َو 

یَهَْتنُم َیلِإ  ِهَِیفاَْعلا  َمْعَط  ِیْنقِذَأ  َو  ِیئاَعُد ، ِیف  ََهباَجِْإلا  ِینَفّرَُعت  َو  ِیل ، َبیِجَتْـسَت  یّتَح  ًاّمَغ  یَِهلِإ  اَـی  ِینِْکلُْهت  اـَل  .ِداَِـلْبلا َو  َْتیَم  ُرُْـشنَت  اَِـهب 
ِینَتْعَـضَو ْنِإ  َو  ِینُعَـضَی ؟ يِذـّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإ  یَِهلِإ ! ّیَلَع َ.  ُهْطّلَُـست  َال  َو  یُِقنُع ، ْنِم  ُْهنّکَُمت  َال  َو  يّوُدَـع ، ِیب  ْتِمُْـشت  َال  َو  ِیلَجَأ ،

يِذـّلا اَذ  ْنَـمَف  ِینَْتبّذَـع  ْنِإ  َو  ِینُمِرُْکی ؟ يِذـّلا  اَذ  ْنَـمَف  ِینَْتنَهَأ  ْنِإ  َو  ِیُننیُِهی ؟ يِذـّلا  اَذ  ْنَـمَف  ِینَْتمَرْکَأ  ْنِإ  َو  ِینُعَفْرَی ؟ يِذــّلا  اَذ  ْنَـمَف 
َال َو  ٌْملُظ ، َکِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُّهنَأ  تِْملَع  ْدَق  َو  هِْرمَأ ؟ ْنَع  َُکلَأْسَی  ْوَأ  َكِْدبَع ؟ ِیف  ََکل  ُضِْرعَی  يِّذلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ  َو  ِینُمَحْرَی ،

ُفاَخَی ْنَم  ُلَْجعَی  اَّمنِإ  َو  ٌهَلَجَع ، َِکتَمِقَن  ِیف 
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دییأـت نداد و  طلـست  ترـصن و  شیاـشگ و  رد  میهاربا و  لآ  میهاربا و  تناگدـیزگرب  رب  تیاـه  تمحر  تاـکرب و  دورد و  دـننامه 
.امرف باتش  ناشیا 

ار اهنآ  زا  يرادربنامرف  هک  یناماما  تلوسر و  ناگدننک  قیدصت  تدوخ و  هب  ناگدـنروآ  نامیا  ناتـسرپ و  ادـخ  هورگ  زا  ارم  اهلاراب 
يادخ يا  نک  باجتسم  ار  میاعد  .دیدرگ  عقاو  ناشیا  هلیـسو  هب  قیدصت  نامیا و  دیحوت و  هک  ییاه  نامه  هد  رارق  يا  هدرک  بجاو 

دـهد و یمن  هانپ  تباذـع  زا  ارم  يزیچ  تتمحر  زج  دوش و  یمن  عنام  توفع  زج  ار  تبـضغ  تملح و  زج  ار  تمـشخ  اهلا  .نایناهج 
.دشخب یمن  ییاهر  تباقع  زا  ارم  يزیچ  تهاگرد  هب  يراز  عّرضت و  زج 

یب ياهرهـش  هدنز و  ار  هدرم  ناگدنب  یناوت  یم  هک  تتردق  لضف و  بناج  زا  نم  يادخ  يا  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ 
هودنا مغ و  رد  ارم  يا  هدومرفن  باجتـسم  ار  میاعد  ات  نم  يادـخ  يا  .امرف  اطع  نم  هب  یـشیاشگ  یـشخب  هزات  تایح  ار  هایگ  بآ و 
راتفرگ ارم  ناشچب و  نم  هب  مرمع  نایاپ  ات  ار  یتمالـس  تیفاع و  هزم  زاـس و  علّطم  يا  هدومرف  تباجتـسا  ار  میاـعد  هکنیا  زا  ناریمن و 

.نکم طلسم  نم  ندرگ  رب  ار  وا  امرفم و  منمشد  تتامش 

ارم دناوت  یم  یسک  هچ  يروآ  نییاپ  ارم  وت  رگا  دنک و  عیاض  دروآ و  نیئاپ  ارم  دناوت  یم  یـسک  هچ  يرب  الاب  ارم  وت  رگا  نم  يادخ 
تمارک ارم  دناوت  یم  یـسک  هچ  ینک  راوخ  ارم  رگا  دنک و  تناها  نم  رب  دـناوت  یم  یـسک  هچ  ییامرف  تمارک  نم  رب  رگا  درب و  الاب 
ریگولج عنام و  دناوت  یم  یـسک  هچ  ییامن  كاله  ارم  رگا  دنک و  محر  نم  هب  دناوت  یم  یـسک  هچ  ییامن  باذـع  ارم  رگا  دـیامن و 

الب در  درادن و  دوجو  یمتـس  وت  مکح  رد  متـسناد  هک  قیقحت  هب  دشاب و  هتـشاد  ار  وت  زا  وا  عضو  زا  ندرک  لاوئـس  تأرج  ای  دشاب و 
.دوب دهاوخن  یباتش  تندناسر 
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َال َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .ًارِیبَک  ًاُّولُع  َِکلَذ  ْنَع  یَِهلِإ - اَی   - َْتَیلاَعَت ْدَق  َو  ُفیِعّـضلا ، ِْملّظلا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَّمنِإ  َو  َتْوَْفلا ،
َهِّلق یِفْعَض َو  يََرت  ْدَقَف  ٍءاََلب ، َِرثَأ  یَلَع  ٍءاَلَِبب  یّنَِیلَْتبَت  َال  َو  ِیتَْرثَع ، ِیْنِلقَأ  َو  ِینْسّفَن ، َو  ِیْنلّهَم ، َو  ًابَـصَن ، َِکتَمِقَِنل  َال  َو  ًاضَرَغ ، ِءاَلَْبِلل  ِیْنلَعَْجت 

، َکِطَخَس ْنِم  َمْوَْیلا  َِکب  ُریِجَتْسَأ  .ِینْذِعَأ َو  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َِکبَضَغ ، ْنِم  َمْوَْیلا  ّمُهّللا  َِکب  ُذوُعَأ  .َْکَیلِإ  یِعّرَضَت  ِیتَلیِح َو 
ٍدّمَُحم یَلَع  ّلَصَف  َکیِدْهَتْـسَأ ، .یّنِمآ َو  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َِکباَذَع ، ْنِم  ًاْنمَأ  َُکلَأْسَأ  .ِینْرِجَأ َو  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف 

.ِینْمَحْرا َو َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  َکُـمِحْرَتْسَأ ، .ِینْرُْـصنا َو  َو  ِهـِلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَـصَف  َكُرـِْـصنَتْسَأ ، .ِینِدـْها َو  َو  ِهـِلآ ، َو 
ٍدّمَُحم َو یَلَع  ّلَصَف  َُکنیِعَتْسَأ ، .ِیْنقُزْرا َو  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َُکقِزْرَتْسَأ ، .ِینِفْکا َو  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َکیِفْکَتْـسَأ ،
َو ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  َکُمِـصْعَتْسَأ ، .ِیل َو  ْرِفْغا  َو  ِِهلآ ، ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَصَف  ِیبُونُذ ، ْنِم  َفَلَـس  اَِمل  َكُرِفْغَتْـسَأ  .یّنِعَأ َو  َو  ِِهلآ ،

یَلَع ّلَص  ِماَرْکِْإلا .! ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  ُناّنَم ، اَی  ُناّنَح  اَی  ّبَر ، اَی  ّبَر  اَـی  َکـِلَذ ، َْتئِـش  ْنِإ  یّنِم  ُهَتْهِرَک  ْیَِـشل ٍء  َدوُعَأ  َْنل  ّینِإَـف  ِینْمِـصْعا ،
َْکَیلِإ ُْتبَلَط  َُکْتلَأَس َو  اَم  َعیِمَج  ِیل  ْبِجَتْسا  َو  ِِهلآ ، ٍدّمَُحم َو 
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نم يادخ  يا  وت  یلو  .دشاب  فیعـض  ملظ  هب  جاتحم  دسرتب و  شراک  ندش  توف  زا  هک  دنک  یم  باتـش  یـسک  هک  تسین  نیا  زج  و 
.گرزب يرترب  مه  نآ  یتسه  اهفرح  نیا  زا  رترب 

نیب زا  ار  مهودنا  هد ، متلهم  ادنوادخ  هدم  رارق  دوخ  ماقتنا  هناشن  ایالب و  ریت  فده  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ 
.ینیب یم  ار  تیوس  هب  معّرضت  يریبدت و  مک  فعض و  هک  وت  .نکم  مراتفرگ  مه  رس  تشپ  يایالب  هب  رذگرد و  مهانگ  زا  ربب و 

سپ مرب  یم  هانپ  وت  هب  تمشخ  زا  زورما  هد و  هانپ  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  مرب  یم  هانپ  وت  هب  تبضغ  زا  زورما  اهلا 
تسرف و دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  مهاوخ  یم  ار  تباذع  زا  ندنام  ناما  رد  وت  زا  هد و  هانپ  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب 

میامن یم  يرای  ترصن و  بلط  وت  زا  نک و  متیاده  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  میامن  یم  تیاده  بلط  وت  زا  هد و  مناما 
محر نم  رب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  منک  یم  تمحر  بلط  وت  زا  .نک و  میرای  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ 

رب سپ  میامن  یم  يزور  بلط  وت  زا  نک و  متیافک  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  منک  یم  تیاـفک  تساوخرد  وت  زا  نک و 
وت زا  نک و  مکمک  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  مهاوخ  یم  کـمک  وت  زا  هد و  ما  يزور  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و 

.شخبب ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  میامن  یم  ترفغم  بلط  ما  هتشذگ  ناهانگ  هب  تبسن 

ار نآ  وت  هک  ار  يزیچ  نم  هک  اریز  اـمرف  ظـفح  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  ینک  ظـفح  ارم  هک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  و 
رب تمارک  تلالج و  بحاص  يا  هدنهد ، تمعن  رایسب  يا  نابرهم و  رایسب  يا  نم ، يادخ  يا  نم  يادخ  يا  .منیزگ  یمن  رب  یهاوخن 

.امرف باجتسم  مداد  ناشن  لیامت  تیوس  هب  مدومن و  تساوخرد  وت  زا  هک  ار  هچنآ  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و 
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ِینْدِعْسَأ َو  ِِهب ، ّیَلَع  ْلّضَفَت  َو  َِکلَذ ، ِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  ُْهنِم ، یِضْقَت  اَمِیف  ِیل  ْرِخ  َو  ِهِْضمَأ ، ِهِْضقا َو  ُهْرّدَق َو  ُهْدِرَأ َو  َو  َْکَیلِإ ، ِهِیف  ُْتبِغَر  َو 
َمَحْرَأ اَـی  اَـهِمیِعَن ، ِهَرِخآ َو  ْلا  ِْریَِخب  َکـِلَذ  ْلِـص  َو  ٌمیِرَک ، ٌعِـساَو  َکـّنِإَف  َكَدـْنِع ، اَـم  ِهَعَـس  َِکلْـضَف َو  ْنِم  ِینْدِز  َو  ُهـْنِم ، ِینیِطُْعت  اَِـمب 

.َنیِمِحاّرلا

« .ُماَلّسلا ِْهیَلَع  ُلَعْفَی  َناَک  اَذَکَه  ٍهّرَم  َْفلَأ  ِِهلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  یّلَُصت  َو  ََکل ، اََدب  اَِمب  وُعْدَت  ُّمث  »
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رارق تکرب  ریخ و  میارب  ینک  یم  مکح  هک  میاه  هتـساوخ  زا  هچنآ  رد  امرف و  ءاـضما  نک و  مکح  اـمرف ، رّدـقم  نک و  هدارا  ار  نآ  و 
میارب يراد  رایتخا  رد  هک  هچنآ  تا  هعساو  تمحر  لضف و  هب  نک و  دنمتداعس  ییامرف  یم  اطع  هچنآ  هب  ارم  امرف و  مرک  نم  رب  هد و 

.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  نک  لصتم  نآ  ناوارف  تمعن  ترخآ و  ریخ  هب  ار  نآ  یتسه و  میرک  شخب و  تعسو  وت  هک  اریز  ازفیب 

زا سپ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ماـما  هک  تسرفب  ار  تاولـص  رکذ  راـب  رازه  نک و  اـعد  یهاوـخ  یم  هک  هچره  هـب  سپس 
.درک نینچ  اعد  نیا  ندناوخ 
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ْمِهِسْأَب ّدَر  َو  ِءاَدْعَأْلا ، ِدْیَک  ِعاَفِد  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  (49)َو 

ُتْدُعَف َْتلَقَأَف ، ُتْرَفْغَتْـساَف  ِهِینَْتفّرَع ، ْذِإ  َتْرَدْصَأ  اَم  ُْتفَرَع  ُّمث  ُْتیَـصَعَف ، َلیِمَْجلا  َْتیَْلبَأ  َو  ُتْوَسَقَف ، َتْظَعَو  َو  ُتْوَهَلَف ، ِینَْتیَدَـه  یَِهلِإ !
.ُدْمَْحلا یَِهلِإ  َکَلَف  َتْرَتَسَف ،

ِیتَعیِرَذ َو  ُدیِحّْوتلا ، َْکَیلِإ  ِیتَلیِسَو  .َِکتَابوُقُع َو  اَِهلُولُِحب  َِکتاَوَطَِسل َو  اَهِیف  ُتْضّرَعَت  ٍفََلت ، َباَعِـش  ُْتلَلَح  َو  ِكاَلَْهلا ، َهَیِدْوَأ  ُتْمّحَقَت 
ِهِسْفَن ّظَِحل  ِعّیَـضُْملا  ُعَْزفَم  َو  یـسُْملا ِء ، ّرَفَم  َْکَیلِإ  َو  یِـسْفَِنب ، َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  ْدَق  َو  ًاَهلِإ ، َکَعَم  ْذِّختَأ  َْمل  َو  ًاْئیَـش ، َِکب  ْكِرْـشُأ  َْمل  ّینَأ 

َو ِهِموُمُـس ، َِلتاَوَق  ِیل  َفاَد  َو  ِهّدَح ، اَبَـش  ِیل  َفَهْرَأ  َو  ِِهتَیْدُم ، َهَبُظ  ِیل  َذَحَـش  َو  ِِهتَواَدَع ، َْفیَـس  ّیَلَع  یَـضَْتنا  ٍّوُدَـع  ْنِم  ْمَکَف  .ِئِجَْتلُْملا 
اَی  - َتْرَظَنَف .ِِهتَراَرَم  َقاَـعُز  ِینَعّرَُجی  َو  َهوُرْکَْملا ، ِینَموُـسَی  ْنَأ  َرَمْـضَأ  َو  ِِهتَـساَرِح ، ُْنیَع  یّنَع  ْمَنَت  َْمل  َو  ِهِماَهِـس ، َِبئاَوَـص  يِوَْـحن  َدّدَـس 

َیلِإ یَِهلِإ -
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49

نانمشد ّرش  عفد  يارب  ءاعد 

مدرک و تینامرفان  نم  يداد و  نم  هب  ار  اه  ییابیز  مدش و  لد  تخـس  يدومن و  ما  هظعوم  مدنام ، لفاغ  یلو  يدرک  متیادـه  ایادـخ 
وت متـشگزاب و  هانگ  هب  نم  هرابود  یلو  يدیـشخب  ارم  وت  مدومن و  رافغتـسا  هاگنآ  متخانـش ، يدرک  یفرعم  نم  هب  هک  ار  هچنآ  سپس 

ندش فلت  ياه  هار  رد  مدنکفا و  تکاله  ياه  هّرد  رد  ار  دوخ  اراگدرورپ  .تسوت  صوصخم  دمح  نم  يادـخ  يا  سپ  يدـناشوپ 
.متشگ التبم  تیاه  باذع  تیاه و  يریگ  تخس  هب  اههار  اه و  هّرد  نآ  رد  مداد و  رارق  ار  دوخ 

ار ییادـخ  وت  راـنک  رد  نم  تسوـت و  يارب  کیرـش  نتفرگن  تهاـگرد  هب  نم  هار  تسا و  یتسرپاـتکی  وـت  يوـس  هب  نم  هلیـسو  اـهلا 
.تسوت يوس  هب  هدرک  عیاض  ار  دوخ  ظح  هکنآ  هاگهانپ  راکهنگ و  هاگزیرگ  هتبلا  ما و  هتخیرگ  تیوس  هب  مناج  اب  ما و  هدیزگنرب 

ار نآ  يزیت  فرط  هدرک و  زیت  میارب  ار  شا  هدـنرب  دراک  هبل  دوشگ و  میور  هب  تموصخ  يور  زا  ار  شا  هحلـسا  هک  ینمـشد  اسب  هچ 
رارق درذـگ  یمن  فدـه  زا  هک  شیاهریت  هلمح  دروم  ارم  هدرک و  هدامآ  منتـشک  يارب  ار  شمومـس  ياهرهز  هتفرگ و  هناشن  مفرط  هب 
دوش یمن  هک  دوخ  ّرش  خلت و  رایـسب  بآ  زا  دراد و  ارم  هب  ّرـش  ندناسر  رکف  لد ، رد  هدشن و  هتـشادرب  نم  زا  شنابهگن  مشچ  هداد و 

.دهد مبآ  دیماشآ 
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ِیل َدَـصْرَأ  َو  ِیناَواـَن ، ْنَم  ِدَدَـع  ِرِیثَک  ِیف  ِیتَدْـحَو  َو  ِِهَتبَراَـحُِمب ، ِینَدَـصَق  ْنّمِم  ِراَِـصْتنِالا  ِنَع  يِزْجَع  َو  ِحِداَوَْفلا ، ِلاَِـمتْحا  ِنَع  یِفْعَض 
.يِرِْکف ِهِیف  ْلِمْعُأ  َْمل  اَمِیف  ِءاَلَْبلِاب 

َو ِْهیَلَع ، ِیبْعَک  َْتیَلْعَأ  َو  ُهَدْحَو ، ٍدـیِدَع  ٍعْمَج  ِدـَْعب  ْنِم  ُهَتّْریَـص  َو  ُهّدَـح ، ِیل  َْتلَلَف  ُّمث  َِکتّوُِقب ، يِرْزَأ  َتْدَدَـش  َو  َكِرْـصَِنب ، ِینَتْأَدَْـتباَف 
ْمَک .ُهاَیاَرَس َو  ْتَفَلْخَأ  ْدَق  ًاّیلَُوم  ََربْدَأ  ُهاَوَش َو  یَلَع  ّضَع  ْدَق  ُُهلِیلَغ ، ْنُکْـسَی  َْمل  َو  ُهَْظیَغ ، ِفْشَی  َْمل  ُهَتْدَدَرَف  ِْهیَلَع ، ًادوُدْرَم  ُهَدّدَس  اَم  َْتلَعَج 

ِزاَِهْتنِال ًاراَِظْتنا  ِِهتَدیِرَِطل  ُِعبّـسلا  َءاَبْـضِإ  َّیلِإ  َأَبْـضَأ  َو  ِِهتَیاَعِر ، َدّـقَفَت  ِیب  َلّکَو  َو  ِهِدـِیاَصَم ، َكَرَـش  ِیل  َبَصَن  َو  ِهِدـِیاَکَِمب ، ِیناََغب  ٍغَاب  ْنِم 
، ِِهتَریِرَـس َلَغَد  َْتَیلاَعَت - َتْکراَبَت َو  یَِهلِإ ! اَی   - َْتیَأَر اّمَلَف  .ِقَنَْحلا  ِهّدِش  یَلَع  ِینُرُْظنَی  َو  ِقَلَْملا ، َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُْظی  َوُه  َو  ِِهتَـسیِرَِفل ، ِهَصْرُْفلا 

َناَک ِیّتلا  ِِهَتلاَبِح  َِقبِر  ِیف  اًلِیلَذ  ِِهَتلاَِطتْـسا  َدـَْعب  َعَمَْقناَف  ِِهتَْرفُح ، يَوْهَم  ِیف  ُهَتْدَدَر  َو  ِِهتَْیبُز ، ِیف  ِهِسْأَر  ّمُِأل  ُهَتْـسَکْرَأ  ِهیَلَع ، يَوَْطنا  اَم  َحـُْبق  َو 
یّنِم َیِجَـش  َو  ِِهتّـصُِغب ، ِیب  َقِرَـش  ْدَـق  ٍدِـساَح  ْنِم  ْمَک  .ِِهتَحاَِسب َو  ّلَح  اَم  َُکتَمْحَر  َال  َْول  ِیب  ّلُحَی  ْنَأ  َداَـک  ْدَـق  َو  اَـهِیف ، ِیناَرَی  ْنَأ  ُرّدَُـقی 

َو ِهِیف ، ْلََزت  َْمل  ًالاَلِخ  ِینَدّلَق  َو  ِهیِماَرَِمل ، ًاضَرَغ  یِضْرِع  َلَعَج  َو  ِِهبُویُع ، ِفْرَِقب  ِینَرَحَو  َو  ِِهناَِسل ، ّدَِحب  ِینَقَلَس  َو  ِهِْظیَِغب ،
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اب گنج  دصق  هکنآ  نتفرگ  ماقتنا  زا  ار  مزجع  اه و  یتخـس  ربارب  رد  ار  ما  یناوتان  يدـید  يدومرف و  رظن  نم  رب  نم  يادـخ  يا  سپ 
.تسا هتسشن  نیمک  رد  منتخاس  راتفرگ  يارب  هکنآ  منانمشد و  دادعت  ربارب  رد  ار  ما  ییاهنت  هدومن و  ار  نم 

ار منمـشد  یگدـنرب  یتخاس و  مکحم  تیورین  اـب  ار  متـشپ  يدومن و  میراـی  مهاوخب  يراـی  وت  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم  راـگدرورپ  وت  و 
شدوخ هب  دوب  هتفرگ  هناـشن  میارب  هک  ار  هچنآ  يدرک و  زوریپ  يو  رب  ارم  يدومن و  شیاـهنت  دوب  يدادـعت  هکنآ  زا  سپ  یتـسکش و 

نادند هب  ار  دوخ  ناتشگنا  رـس  يدنادرگزاب ، ار  وا  دوب  هتـسشنن  ورف  شا  هنیک  دوب و  هتفاین  مایتلا  شمـشخ  هک  یلاح  رد  يدنادرگرب ،
.دندرکن لمع  ناشیاه  هدعو  هب  شنارای  هک  یلاح  رد  دیزگ 

نیمک رد  تشامگ و  میارب  ینابق  ارم  درتسگ و  میارب  ار  شیاهراکـش  ماد  دومن و  متـس  نم  رب  شیوخ  رکم  اب  هک  يرگمتـس  هچ  اهلا 
یلاح رد  دروآ  گنچ  هب  ار  یبسانم  راکـش  ات  تسا  تصرف  رظتنم  هک  یناویح  لثم  هدنرد و  ناویح  نتـسشن  نیمک  رد  دننام  تسـشن 

.درک یم  هاگن  نم  هب  دولآ  مشخ  هرهچ  اب  درک و  یم  یسولپاچ  هک 

يارب هک  یلادوگ  رد  رـس  اب  ار  وا  يدرک  هدـهاشم  ار  شراـک  یتشز  ناـهنپ و  يزاـب  لـغد  يرترب  هزنم و  هک  نم  يادـخ  يا  وت  یتقو 
رکف هک  داتفا  یماد  رد  تلذ  اب  شنایغط  زا  سپ  ات  .يداد  شیاج  شتـسد  هب  هدش  هدنک  هاگترپ  نامه  رد  یتخادنا و  دوب  هدنک  راکش 

.مداتفا یم  داتفا ، نآ  رد  وا  هچنآ  رد  نم  دوب  کیدزن  دوبن  وت  تمحرم  فطل و  رگا  دنکفیب و  نآ  رد  ارم  درک  یم 

تمهت هب  داد و  رازآ  ارم  شنابز  اب  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  دـش و  راد  هصغ  نم  ياـه  تمعن  رطاـخ  هب  هک  يدوسح  رایـسب  هچ  و 
دننام ار  دـب  تافـص  داد و  رارق  شیوخ  هنیک  ریت  فدـه  ارم  يوربآ  دوزفا و  نم  رب  ار  شمـشخ  تشاد  دوخ  رد  هک  ییاه  بیع  ندز 

.تخادنا نم  ندرگ  هب  دنب  ندرگ 
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َیلِإ يَوَأ  ْنَم  ُدَهَطُْـضی  َال  ُّهنَأ  ًاِملاَع  َِکَتباَجِإ ، ِهَعْرُِـسب  ًاِقثاَو  َِکب ، ًاثیِغَتْـسُم  یَِهلِإ - اَی   - َُکْتیَداَنَف ِِهتَدیِکَِمب ، ِینَدَصَق  َو  ِهِدـْیَِکب ، ِینَرَحَو 
َو یّنَع ، اَهَْتیّلَج  ٍهوُرْکَم  ِِبئاَحَـس  ْنِم  ْمَک  .َِکتَرْدـُِقب َو  ِهِسَْأب  ْنِم  ِینَْتنّـصَحَف  َكِراَِـصْتنا ، ِلـِقْعَم  َیلِإ  َأََـجل  ْنَم  ُعَْزفَی  اـَل  َو  َکـِفَنَک ، ّلِـظ 

ْمَک .اَهَتْفَشَک َو  ٍتَابُرُک  یِـشاَوَغ  َو  اَهَتْـسَمَط ، ٍثاَدْحَأ  ُِنیْعَأ  َو  اَهَتْـسَْبلَأ ، ٍهَِیفاَع  َو  اَهَتْرَـشَن ، ٍهَمْحَر  ِلِواَدَج  َو  ّیَلَع ، اَهَتْرَْطمَأ  ٍمَِعن  ِِبئاَحَس 
ًاکاَمِْهنا ِهِعیِمَج  ِیف  َو  َْکنِم ، ًالّوَطَت  ًاماَْعنِإ َو  َِکلَذ  ّلُک  .َْتلّوَح  ٍهَنَکْـسَم  َو  َتْشَْعنَأ ، ٍهَعْرَـص  َو  َتْرَبَج ، ٍمَدَـع  َو  َْتقّقَح ، ٍنَسَح    ٍ ّنَظ ْنِم 

.ُلَعْفَت َو اّمَع  ُلَأُْست  َال  َکِطِخاَسَم ، ِباَِکتْرا  ِنَع  َِکلَذ  ِینَرَجَح  َال  َو  َِکناَسْحِإ ، ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَـسِإ  َکـْعَنْمَت  َْمل  َکیِـصاَعَم ، یَلَع  یّنِم 
َو ًاماَْعنِإ ، ًالّوَطَت َو  ًاناَِنْتما َو  ًاناَسْحِإ َو  ّالِإ  َيَالْوَم  اَی  َْتَیبَأ  َْتیَدْکَأ ، اَمَف  َُکلْـضَف  َحیُِمتْـسا  َو  َْتأَدَْـتباَف ، ْلَأُْست  َْمل  َو  َْتیَطْعَأَف ، َْتِلئُـس  ْدََـقل 

.ُلَْجعَی َال  ٍهاَنَأ  يِذ  َو  ُبَْلُغی ، َال  ٍرِدَتْقُم  ْنِم  یَِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َكِدـیِعَو ، ْنَع  ًهَْلفَغ  َو  َكِدوُدُِـحل ، ًایّدَـعَت  َو  َِکتاَمُرُِحل ، ًامّحَقَت  ّالِإ  ُْتَیبَأ 
َو ِهَعِیفّرلا ، ِهّیِدّمَحُْملِاب  َْکَیلِإ  ُبّرَقَتَأ  ّینِإَف  ّمُهّللا  .ِعِییْـضّتلِاب  ِهِسْفَن  یَلَع  َدِهَـش  َو  ِریِـصْقّتلِاب ، اَهََلباَق  َو  ِمَعّنلا ، ِغُوبُِـسب  َفَرَتْعا  ِنَم  ُماَقَم  اَذَه 

ْنِم ِینَذیُِعت  ْنَأ  اَمِِهب  َْکَیلِإ  ُهّجََوتَأ  َو  ِءاَْضیَْبلا ، ِهّیِوَلَْعلا 
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.درک ارم  دصق  شگنرین  اب  دش و  نیگمشخ  نم  رب  شگنرین  رکم و  هب  دوب و  وا  دوخ  رد  هتبلا  هک 

نیا هب  ياناد  داد و  یهاوخ  ار  مباوج  دوز  یلیخ  وت  هک  دیما  نیدب  متساوخ  کمک  وت  زا  مدناوخ و  ارت  نم  يادخ  يا  عقوم  نیمه  رد 
ساره یـسک  زا  دروآ  هانپ  تماقتنا  هاگیاج  هب  هکنآ  دروخ و  یمن  تسکـش  دریگ  رارق  تتمحر  هیاـس  رد  سکره  هک  مدوب  تیعقوم 

.يداد تاجن  یتحاران  یتخس و  زا  تتردق  اب  ارم  هک  يدوب  وت  نیاربانب  درادن 

ياه يوج  يدـنارای و  میارب  ار  تمعن  تمحر و  ياهربا  رایـسب  هچ  یتخاس و  رود  نم  زا  ار  ّرـش  هریت  ياهربا  رایـسب  هچ  اراـگدرورپ 
ياه هدرپ  يدرک و  روک  ار  خـلت  ثداوح  ياه  مشچ  يدومن و  مرب  رد  هک  تیفاع  ساـبل  رایـسب  هچ  يدـنارتسگ و  نم  رب  ار  تتمحر 

.يدز رانک  نم  زا  هودنا  مغ و 

یگدنز و رییغت  ار  يا  هدنامرد  یتفرگ و  لاب  ریز  ار  يا  هداتفا  يدرک و  ناربج  ار  يرادن  یتفریذـپ و  ار  دارفا  ّنظ  نسح  رایـسب  هچ  و 
زا ارت  يراتفردـب  يرآ  هدوب ، وت  تیـصعم  رد  نم  شالت  دراوم  نآ  همه  رد  .دوب و  وت  تمحرم  فطل و  اهنیا  همه  هتبلا  .يداد  تاـیح 

هچنآ زا  وت  درکن و  يریگولج  نم  هب  یکین  ناسحا و  زا  ارت  ما  هدوب  تبـضغ  بلج  رد  نم  هچنآ  دـشن و  عنام  تناـسحا  ندرک  لـماک 
هدشن لاوئس  یتح  يا و  هدرک  تیانع  هدش  یتساوخرد  وت  زا  تقو  ره  عطق  روط  هب  .دش و  یهاوخن  عقاو  لاوئس  دروم  یهد  یم  ماجنا 

هب تبـسن  يرادـن  میمـصت  نم  ياـقآ  ـالوم و  يا  وت  يا و  هدادـن  مک  هدـش  تناـسحا  بلط  یتـقو  .يا  هدومن  ادـتبا  ندومن  اـطع  هب  ار 
تامرحم و رد  دورو  رد  زج  یتکرح  یمیمـصت و  نم  ار و  ندیـشخب  تمعن  ندرک و  یکین  نداد و  تمعن  ناـسحا و  زا  ریغ  ناگدـنب 

يادخ يا  تسوت  صوصخم  دمح  سپ  مرادن  تیاه  هدعو  زا  تلفغ  تدودح و  زا  زواجت  يا و  هدومرف  عنم  وت  هک  یفالخ  ياهراک 
.یشاب یمن  باتش  لها  يا و  هدنهد  تلهم  ددرگ و  یمن  بلاغ  وت  رب  یسک  ییاناوت و  هک  ییوت  نم 

رد یهاتوک  روصق و  هب  فارتعا  تمعن  همه  نآ  ربارب  رد  دنک و  یم  فارتعا  اه  تمعن  یناوارف  هب  تا  هدنب  هک  تسا  ییاج  اجنیا  اهلا 
.تسا هتخاس  عیاض  ار  اهنآ  هک  دهد  یم  تداهش  شیوخ  هیلع  دراد و  اهنآ  رکش  دمح و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تینارون  طسوت  هب  شدنلب و  ماقم  نآ  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هلیـسو  هب  اهلاراب 
.هدروآ يور  تیوس  هب  نایمارگ  نآ  هب  میوج و  یم  بّرقت  تهاگرد  هب 
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اَی  - ِیل ْبَهَف  ٌریِدَق ، ْیَـش ٍء  ّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َِکتَرُْدق َو  ِیف  َكُدّأَکَتَی  َال  َو  َكِدْجُو ، ِیف  َْکیَلَع  ُقیِـضَی  َال  َِکلَذ  ّنِإَف  ...اَذَـک ، اَذَـک َو  ّرَش 
.َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکباَقِع ، ْنِم  ِِهب  ُنَمآ  َو  َِکناَوْضِر ، َیلِإ  ِِهب  ُجُرْعَأ  ًامّلُس  ُهُذِّختَأ  اَم  َکِقِیفَْوت  ِماَوَد  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  یَِهلِإ -
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.تسین يراوشد  راک  تسه  وت  رد  هک  یتردق  نآ  اب  وت  نداد  هانپ  اریز  یهد  هانپ  دهاوخ  یم  هانپ  نآ  ّرش  زا  هچنآ  ّرش  زا  ارم  ات 

.ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  دزادنا و  یمن  تمحز  هب  تییاناوت  ربارب  رد  ارت  و 

مهد رارق  تتیاضر  يوس  هب  یقرت  نابدرن  ار  نآ  ات  یمئاد  قیفوت  یگشیمه و  ینابرهم  تمحر و  زا  نم  رب  شخبب  نم  يادخ  يا  سپ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  منامب  ناما  رد  تباذع  زا  و 
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ِهَبْهّرلا یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 50)

ْنَأ َكَداَبِع  ِِهب  َتْرَّـشب  َو  َِکباَتِک ، ْنِم  َْتلَْزنَأ  اَمِیف  ُتْدَـجَو  ّینِإ  ّمُهّللا  .ًاّیِفْکَم  ِینَْتقَزَر  َو  ًاریِغَـص ، ِینَْتّیبَر  َو  ًاـّیِوَس ، ِینَتْقَلَخ  َکـّنِإ  ّمُهّللا 
َتِْملَع َو ْدَق  اَم  یّنِم  َمّدَقَت  ْدَق  َو  ًاعیِمَج ،» َبُونّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  ّنِإ  ِهّللا ، ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  َال  ْمِهِـسُْفنَأ  یَلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذـّلا  َيِداَبِع  اَی  : » َْتُلق

َُکباَتِک ّیَلَع  ُهاَصْحَأ  ّّالال  ؛ إّمِم اَتَأْوَس  اَیَف  یّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَم 

ّقَحَأ اَنَأ  ُْتنَُکل  ِّهبَر  ْنِم  َبَرَْهلا  َعاَطَتْـسا  ًادَحَأ  ّنَأ  َْول  َو  يِدَِیب ، ُْتیَْقلََأل  ْیَـش ٍء  ّلُک  َلِمَـش  يِذـّلا  َكِْوفَع  ْنِم  ُلّمَؤُأ  ِیّتلا  ُِفقاَوَْملا  َال  ْوَلَف 
.ًابیِـسَح َِکب  یَفَک  َو  ًایِزاَج ، َِکب  یَفَک  َو  اَِهب ، َْتیَتَأ  ّالِإ  ِءاَمّـسلا  ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَـخ  َکـْیَلَع  یَفَْخت  اـَل  َْتنَأ  َو  َکـْنِم ، ِبَرَْهلاـِب 

ّینِإَف ِیْنبّذَُعت  ْنِإ  ٌمِغاَر ، ٌلِیلَذ  ٌعِضاَخ  َْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ُتْرَرَف ، اَنَأ  ْنِإ  یِکِرْدُم  َو  ُْتبَرَه ، اَنَأ  ْنِإ  ِیِبلاَط  َّکنِإ  ّمُهّللا 
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50

تشحو سرت و  ماگنه  رد 

.يداد میزور  تمحز  نودب  يداد و  مشرورپ  یکچوک  رد  يدیرفآ و  صقن  نودب  ارم  اراگدرورپ 

شیوخ سفن  رب  هک  ناگدنب  يا  : » يدومرف هنوگ  نیا  يداد  هدژم  ار  تناگدـنب  نادـب  يا و  هدومرف  لزان  تباتک  رد  هک  هچنآ  رد  اهلا 
ار ییاهراک  مامت  هتـشذگ  رد  دـشخب و  یم  ار  ناتناهانگ  همه  دـنوادخ  هک  اریز  دیـشابن  دـیماان  راگدرورپ  تمحر  زا  دـیا  هدرک  ملظ 

.دنا هتشون  هدرمش و  میارب  تناگدنسیون  هچنآ  زا  نم  ییاوسر  رب  ياو  سپ  يرت  هاگآ  نم  زا  دوخ  وت  هک  ما  هداد  ماجنا 

زا هک  تشاد  تردـق  یـسک  رگا  مداد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  مدوـب  وـت  هبناـج  همه  وـفع  هب  راودـیما  هک  يزکارم  دوـبن  رگا  اـهلاراب 
ار همه  تسین و  یفخم  تسا  نامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  زا  وت  دزن  رد  يزیچ  .مدوب و  رتراوازـس  رارف  يارب  نم  دنک  رارف  شراگدرورپ 

.یسرب دارفا  باسح  هب  یهد و  ازج  دوخ  طقف  هک  تسا  یفاک  ییامرف و  یم  رضاح  تمایق  زور  رد 

ینیب ّتلذ و  عوضخ و  لاح  رد  هک  منم  نیا  کنیا  یبای و  یم  رد  ارم  مزیرگب  رگا  یبای و  یم  ارم  وت  منک  رارف  هک  یتروص  رد  ایادخ 
.مباذع راوازس  ینک  باذع  ارم  رگا  .ما  هتفای  روضح  تهاگشیپ  هب  هدیلام  كاخ  رب 

345 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


ْنِم ِنوُزْخَْملِاب  ّمُهّللا  َُکلَأْسَأَف  .َکَتَِیفاَع  ِینَتْسَْبلَأ  َو  َكُْوفَع ، ِینَلَمَـش  ًامیِدَقَف  یّنَع  ُفْعَت  ْنِإ  َو  ٌلْدَع ، َْکنِم  ّبَر ! اَی  َوُه  َو  ٌلْهَأ ، َِکلَِذل 
، َکِسْمَـش ّرَح  ُعیِطَتْـسَت  َال  ِیّتلا  َهَعُولَْهلا ، َهّمّرلا  ِهِذَه  َو  َهَعوُزَْجلا ، َسْفّنلا  ِهِذَـه  َتْمِحَر  ّالِإ  َِکئاََهب ، ْنِم  ُبُجُْحلا  ُْهتَراَو  اَِمب  َو  َِکئاَمْـسَأ ،
َو ٌریِقَح ، ٌؤُْرما  ّینِإَف  ّمُهّللا ! َِینْمَحْراَف  َِکبَضَغ ؟ َتْوَص  ُعیِطَتْسَت  َْفیَکَف  َكِدْعَر ، َتْوَص  ُعیِطَتْـسَت  َال  ِیّتلا  َو  َكِراَن ؟ ّرَح  ُعیِطَتْـسَت  َْفیَکَف 

ُْتبَبْحَأ َو  ِْهیَلَع ، َْربّصلا  َُکْتلَأََسل  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اّمِم  ِیباَذَع  ّنَأ  َْول  َو  ٍهّرَذ ، َلاَْقثِم  َکِْکُلم  ِیف  ُدیِزَی  اّمِم  ِیباَذَـع  َْسَیل  َو  ٌریِـسَی ، يِرَطَخ 
ُهَیِـصْعَم ُْهنِم  َصُْقنَت  ْوَأ  َنیِعیِطُْملا ، ُهَعاَـط  ِهِیف  َدـیَِزت  ْنَأ  ْنِم  ُمَوْدَأ  َکُْـکُلم  َو  ُمَظْعَأ ، ّمُـهّللا ! َُکناَْطلُـس  ْنَِـکل  َو  َکـَل ، َکـِلَذ  َنوُـکَی  ْنَأ 

.ُمیِحّرلا ُباّّوتلا  َْتنَأ  َّکنِإ  ّیَلَع ، ُْبت  َو  ِماَرْکِْإلا ، ِلاَلَْجلا َو  اَذ  اَی  یّنَع  ْزَواََجت  َو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  اَی  ِینْمَحْراَف  .َنِیِبنْذُْملا 
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.تسا هتفرگ  رب  رد  ارم  تتیفاع  توفع و  لبق  زا  هک  دوش  یم  مولعم  یشخبب  ارم  رگا  تسوت و  لدع  زا  راک  نیا  و 

تسا هدناشوپ  ار  نآ  اه  هدرپ  هک  تا  ییوکین  لامج  هب  تا و  یناهنپ  ءامـسا  نآ  قح  هب  نم  يادخ  يا  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  سپ 
شتآ ییاـناوت  هنوـگچ  سپ  درادـن  ار  تباـتفآ  یمرگ  ییاـناوت  اریز  ینک  محر  فیعـض  ناوختـسا  نیا  باـت و  یب  ناـج  نیا  هـب  هـک 

تمشخ يادص  ندینـش  ییاناوت  هنوگچ  سپ  درادن  ار  تقرب  دعر و  يادص  ندینـش  تردق  هک  یندب  نیا  دشاب !؟ هتـشاد  ار  تخزود 
!؟ دشاب هتشاد  ار 

تـسین يزیچ  نم  ندرک  باذع  رگا  مراد و  كدنا  یتلزنم  ردق و  ماوت و  کچوک  هدـنب  نم  هک  اریز  نک  محر  نم  هب  ادـنوادخ  سپ 
یلو دشاب  وت  يارب  یندوزفا  نآ  هک  متـشاد  تسود  مدومن و  یم  اّنمت  وت  زا  ار  نآ  رب  ربص  دوب  نینچ  رگا  دیازفیب و  وت  تنطلـس  رب  هک 

مک يزیچ  نآ  زا  ناراکهنگ  تیـصعم  ای  دـنک و  هفاضا  يزیچ  نآ  هب  تعاط  لها  تعاطا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وت  تنطلـس  ایادـخ 
.دیامن

هک اریز  ریذـپب  ار  ما  هبوت  تمارک و  تلالج و  بحاص  يا  رذـگرد  نم  زا  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  نک  محر  نم  هب  ادـنوادخ  سپ 
.ینابرهم ریذپ و  هبوت  ناوارف  وت 
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ِهَناَکِتْساِلا ِعّرَضّتلا َو  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 51)

ِینَْتلّضَف اَم  یَلَع  َو  يِْدنِع ، َِکئاَطَع  ِلیِزَج  َو  ّیَلَع ، َِکئاَمْعَن  ِغُوبُس  َو  َّیلِإ ، َکِعِینَص  ِنْسُح  یَلَع  ٌلْهَأ - ِدْمَْحِلل  َْتنَأ  َو   - َكُدَمْحَأ یَِهلِإ 
َِکئاَمْعَن ُغُوبُـس  َّیلِإ َو  َُکناَسْحِإ  َال  َْول  .يِرْکُـش َو  ُْهنَع  ُزِْجعَی  اَم  يِْدنِع  َْتعَنَطْـصا  ِدَـقَف  َِکتَمِْعن ، ْنِم  ّیَلَع  َْتغَبْـسَأ  َو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ِِهب 

یّنَع َْتفَرَـص  َو  َهَیاَفِْکلا ، اَهّلُک  يِرُومُأ  ِیف  ِینَْتقَزَر  َو  ِناَسْحِْإلِاب ، ِینَتْأَدَْـتبا  َکّنَِکل  َو  یِـسْفَن ، َحاَلْـصِإ  َال  َو  یّظَح ، َزاَرْحِإ  ُْتغََلب  اَـم  ّیَلَع 
ْمَک َو  ِیْنیَع ! اَِهب  َتْرَْرقَأ  ٍهَِغباَس  ٍهَمِْعن  ْنِم  ْمَک  َو  یّنَع ، َْتفَرَص  ْدَق  ٍدِهاَج  ٍءاََلب  ْنِم  ْمَکَف  یَِهلِإ ! .ِءاَضَْقلا  َروُذْحَم  یّنِم  َْتعَنَم  َو  ِءاَلَْبلا ، َدْهَج 

ِءاَدـْعَْألا َنِم  ِیل  َتْذَـخَأ  َو  ِیتـّلَز ، ِراَـثِْعلا  َدـْنِع  َْتلَقَأ  َو  ِیتَوْعَد ، ِراَرِطْـضِالا  َدـْنِع  َْتبَجَأ  يِذـّلا  َْتنَأ  يِدـْنِع .! َکـَل  ٍهَمیِرَک  ٍهَعِینَـص  ْنِم 
اًلیَِخب َُکتْدَجَو  اَم  یَِهلِإ ! .ِیتَماَلُِظب 
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51

راگدرورپ هاگرد  هب  عوضخ  يراز و  عرضت و 

تیاه شـشخب  يرایـسب  تیاه و  تمعن  یناوارف  تا و  هتـسیاش  راتفر  رطاخ  هب  يدمح  راوازـس  وت  منک و  یم  دمح  ار  وت  اراگدرورپ 
هب تناسحا  قیقحت  هب  يدناسر و  لامک  هب  نم  هرابرد  ار  تتمعن  يداد و  يرترب  نارگید  رب  ارم  هک  تتمحر  رطاخ  هب  نم و  هب  تبـسن 
هب هاگ  چیه  نم  يارب  تیاه  تمعن  یناوارف  نم و  هب  تناسحا  دوبن  رگا  متسه و  نآ  رکـش  دمح و  زا  زجاع  نم  هک  تسا  ردق  نآ  نم 
رد يدومن و  ناسحا  زاغآ  نم  هب  تبسن  نابرهم  يادخ  وت  نکلو  مدوبن  شیوخ  سفن  حالـصا  هب  رداق  مدیـسر و  یمن  ما  هرهب  ّظح و 

.یتشادرب نم  زا  ار  كانسرت  ردق  اضق و  یتخاس و  رود  نم  زا  ار  الب  جنر  يدومرف و  تیانع  نم  هب  فافک  دح  رد  يزور  روما  مامت 
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ّلُک ِیف  ًهَِغباَس  ّیَلَع  َكاَمُْعن  ُتْدَـجَو  َو  ًایِطْعُم ، ِیِبلاَطَِمل  َو  ًاعِماَس ، ِیئاَعُدـِل  َُکتْدَـجَو  َْلب  َُکتْدَرَأ ، َنیِح  ًاـِضبَْقنُم  اـَل  َو  َکـُْتلَأَس ، َنیِح 
ُُغْلبَی ًادْمَح  ِیْلقَع ، ِیناَِسل َو  یِسْفَن َو  َكُدَمَْحت  ٌروُْربَم ، ّيََدل  َکُعِینَـص  َو  ٌدوُمْحَم ، يِْدنِع  َْتنَأَف  ِیناَمَز ، ْنِم  ٍناَمَز  ّلُک  ِینْأَش َو  ْنِم  ٍنْأَش 

، ِیتَْرثَع ِیلیِقُم  اَی  ُبِهاَذَْـملا َو  ِینِییُْعت  َنیِح  یِفْهَک  اَی  َکِطْخُـس ، ْنِم  ِینّجَنَف  یّنَع ، َكاَضِر  َغَْلبَم  ُنوُکَی  ًادْـمَح  ِرْکّـشلا ، َهَقیِقَح  َءاَفَْولا َو 
َُهل ْتَعَـضَو  ْنَم  اَی  َو  َنِیبُوْلغَْملا ، َنِم  ُْتنَُکل  َياّیِإ  َكُرْـصَن  َال  ْوَلَف  ِرْـصّنلِاب ، يِدـّیَُؤم  اَی  َو  َنیِحوُضْفَْملا ، َنِم  ُْتنَُکل  ِیتَرْوَع  َكُْرتَس  َال  ْوَلَف 

َو یّنَع ، َوُفْعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یَنْسُْحلا ، ُءاَمْسَْألا  َُهل  ْنَم  اَی  َو  يَْوقّتلا ، َلْهَأ  اَی  َو  َنوُِفئاَخ ، ِِهتاَوَطَس  ْنِم  ْمُهَف  اَِهقاَنْعَأ ، یَلَع  ِّهلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا 
ْدَق ِیّتلا  َِیبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  ُلّصَنَتَأ  َو  ِیتاَرَثَع ، َُکلیِقَتْـسَأ  .ِّرفَأَـف َو  ِیل  ّرَفَم  اـَل  َو  َرِـصَْتنَأَف ، ٍهُّوق  يِذـِب  اـَل  َو  َرِذَـتْعَأَف ، ًاـئیَِرب  ُتْسَلَف  ِیل  َرِفْغَت 

ِیْنمِرَْحت اَلَف  اًِلئاَس  ِیْنلُذَْخت ، اَلَف  ًاریِجَتْـسُم  ِینْذِـعَأَف ، ًاذّوَعَتُم  ّیَلَع ، ُْبتَف  ًاِبئاَت  ّبَر ! َْکَیلِإ  ُتْرَرَف  اَْهنِم  ِیْنتَکَلْهَأَف ، ِیب  ْتَطاَحَأ  َو  ِیْنتََقبْوَأ ،
وُکْشَأ .َْکَیلِإ  ًاّرَطْضُم  ًاریِقَف ، اًلِجَو ، ًاِفئاَخ ، ًاقِفْشُم ، ًانیِکَتْسُم ، ًانیِکْسِم ، ّبَر - اَی   - َُکتْوَعَد .ًاِبئاَخ  ِینّدَُرت  اَلَف  ًایِعاَد  ِینِْملُْـست ، اَلَف  ًامِـصَتْعُم 

اَی  - َْکَیلِإ
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زا یتشذـگرد و  مهانگ  زا  هانگ  هطرو  رد  نداتفا  ماگنه  رد  ییامرف و  یم  باجتـسم  ار  میاعد  رارـضا  ماـگنه  رد  هک  ییوت  ادـنوادخ 
وت هدارا  هک  یماگنه  رد  متفاین و  لیخب  تساوخرد  ماگنه  رد  ارت  نم  يادـخ  يدناتـس  زاب  دـنتفرگ  نم  زا  ملظ  هار  زا  هچنآ  نانمـشد 
ره رد  مدوخ  هرابرد  ار  تیاه  تمعن  مدـید و  هدنـشخب  مبلاطم  يارب  میاـعد و  هدنونـش  ارت  هکلب  مدـیدن  هتفرگ  کـسمم و  ارت  مدرک 

.تسوکین نم  دزن  تناسحا  يا و  هدوتـس  هدش و  شیاتـس  نم  دزن  وت  نیاربانب  .متفای  ناوارف  نامز  ره  رد  یگدنز و  تانوئـش  زا  ینأش 
ياضر هدنناسر  هک  يدمح  دسرب ، رکـش  تقیقح  هب  دشاب و  لامک  مامت و  هک  يدمح  تسوت ، هدننک  دمح  نم  لقع  نابز و  سفن و 

.هد ییاهر  تمشخ  زا  ارم  نیاربانب  دشاب  نم  زا  وت 

يا مدوب  ناگدشاوسر  هلمج  زا  مناهانگ  زا  وت  یشوپ  هدرپ  دوبن  رگا  نم ؛ شزغل  زا  هدنرذگ  رد  يا  اه و  یتخس  عقاوم  رد  نم  هانپ  يا 
.مدوب ناگدروخ  تسکش  هلمج  زا  نم  هرابرد  تا  يرای  دوبن  رگا  ییامرف ، یم  دییأت  تا  يرای  اب  ارم  هکنآ 

ءامسا هک  یـسک  يا  يوقت و  لها  يا  دنـساره و  رد  وا  رادتقا  زا  دنا و  هدز  ناشیاهندرگ  رب  ّتلذ  قوط  وا  يارب  نیطالـس  هکنآ  يا  و 
یمن دنمتردق  مروآ و  رذع  ات  متـسین  هانگ  یب  نم  هتبلا  .يرذگرد  نم  زا  ینک و  وفع  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تسوا  هب  قلعتم  وکین 

.مدرگ زوریپ  هک  مشاب 

ار مناگدـید  يا و  هدومرف  اطع  نم  هب  هک  ییاـه  تمعن  رایـسب  هچ  يدرک و  عفد  نم  زا  هک  روآ  درد  ییاـیالب  رایـسب  هچ  اراـگدرورپ 
.تسا نم  دزن  وت  زا  هک  يدنمشزرا  ياه  ناسحا  هچ  یتخاس و  نشور  اهنادب 

نم رب  هدرک و  راتفرگ  ارم  هک  یناهانگ  زا  تهاگرد  هب  يرذـگب و  مناهانگ  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  .مزیرگب  ات  مرادـن  یهاگزیرگ  و 
سپ منک  یم  هبوت  هک  یلاح  رد  ما  هتخیرگ  تیوس  هب  اهنآ  زا  اراگدرورپ  .مهاوخ  یم  ترذعم  هتخاس  مدوبان  كاله و  هدـش و  هریچ 

تا هناخ  رد  زا  ارم  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  .نکم  راوخ  ارم  مروآ  یم  يور  وت  هب  هد ، مهانپ  سپ  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ریذـپب  ار  ما  هبوت 
.نادرگم زاب  مدیماان  مناوخ  یم  ار  وت  راذگماو ، دوخ  لاح  هب  ارم  موش  یم  لسوتم  وت  هب  نکم ، مورحم 

.ماوت هاگرد  هب  ّرطضم  اونیب و  ناساره و  نارگن و  هدننک و  يراز  دنمدرد و  نیکسم و  هک  مناوخ  یم  ار  وت  یلاح  رد  نم  يادخ  يا 
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.یِـسْفَن َهَسَوْسَو  َو  یِموُمُه ، َهَْرثَک  َو  َكَءاَدـْعَأ ، ُهَتْرّذَـح  اّمَع  ِهَبَناَجُْملا  َو  َكَءاَِیلْوَأ ، ُهَتْدَـعَو  اَمِیف  ِهَعَراَسُْملا  ِنَع  یِـسْفَن  َفْعَـض  یَِهلِإ -
ْنِم ُْتئِش  اَمّلُک  َُکلَأْسَأ  َو  ِینوُعْدَت ، َنیِح  ًائیَِطب  ُْتنُک  ْنِإ  ِیُنبیُِجتَف َو  َكوُعْدَأ  ِیتَریِرَِجب ، ِینِْکلُْهت  َْمل  َو  ِیتَریِرَِـسب ، ِینْحَـضْفَت  َْمل  یَِهلِإ !

یَْقَلت َو  َْکَیلِإ ، اَکَش  ْنَم  ُعَمْسَت  َْکیَّبل ! َْکیَّبل  َكَْریَغ ، وُجْرَأ  َال  َو  َكاَوِس ، وُعْدَأ  اَلَف  يّرِس ، َكَْدنِع  ُْتعَضَو  ُْتنُک  اَم  ُْثیَح  َو  یِِجئاَوَح ،
ْرِفْغا َو  يِرْکُـش ، ِهّلِِقل  َیلوُْألا  ِهَرِخْآلا َو  َْریَخ  ِیْنمِرَْحت  اَلَف  یَِهلِإ ! .َِکب  َذَال  ْنّمَع  ُجّرَُفت  َو  َِکب ، َمَصَتْعا  ِنَم  ُصّلَُخت  َو  َکـْیَلَع ، َلّـکََوت  ْنَم 
ُمَحْرَأ َْتنَأَف  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  یِـسْفَن ، ّظَح  ُلِفْغُْملا  ُعّجَـضُْملا  ُرّـصَقُْملا  ُِمثْآلا  ُعّیَـضُْملا  ُطّرَفُْملا  ُِملاّظلا  اَنَأَف  ْبّذَُـعت  ْنِإ  .ِیبُونُذ  ْنِم  ُمَْلعَت  اَم  ِیل 

.َنیِمِحاّرلا
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نآ هب  ار  تنانمشد  هچنآ  زا  ندومن  يرود  زا  يا و  هداد  هدعو  تناتـسود  هب  هچنآ  هب  باتـش  زا  دوخ  سفن  فعـض  زا  نم  يادخ  يا 
.میامن یم  تیاکش  وت  هب  منورد  ياه  هسوسو  مهودنا و  يدایز  زا  زین  منک و  یم  تیاکش  يا  هدناسرت 

نک متباجا  مناوخ  یم  ارت  نم  .امرفم  مدوبان  میاه  شزغل  تلع  هب  نکم و  اوسر  ارم  تسه  مدوجو  ّرـس  رد  هچنآ  رطاخ  هب  اراـگدرورپ 
متسه هک  اجکره  منک و  یم  بلط  وت  زا  مشاب  هتـشاد  تجاح  هچره  متـسه و  تسـس  وت  زا  تعاطا  رد  مناوخ  یم  ار  وت  یتقو  هچرگ 

ار تتوعد  مدرک ، تباـجا  ار  تتوعد  .مرادـن  يدـیما  وت  ریغ  هب  مناوـخ و  یمن  ار  وـت  ریغ  نیارباـنب  مراذـگ ، یم  وـت  شیپ  ار  ملد  زار 
وت هب  هکره  يروآ و  یم  يور  وا  هب  دـنک  داـمتعا  وـت  هب  هکره  يونـش و  یم  دروآ  تیاکـش  تهاـگرد  هب  هکره  وـت  مدرک ، تباـجا 

.ییامن اطع  ششیاشگ  درب  هانپ  وت  رب  هکره  ییامرف و  شدازآ  يراتفرگ  زا  دیوج  مامتها 

هد رارق  توفع  دروم  يراد  غارـس  نم  هرابرد  اه  شزغل  زا  هچنآ  نکم و  مارح  نم  رب  مرکـش  یمک  رطاخ  هب  ار  ترخآ  ایند و  ایادـخ 
مدوخ هرهب  اطخ و  زا  لفاغ  هدـنراذگاو و  رّـصقم ، راکهنگ ، رگ ، هابت  هدـننک ، طارفا  ملاـظ ، نم  هک  تسا  مولعم  ینک  مباذـع  رگا  هک 

.ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  سپ  ییامرف  موفع  رگا  مشاب و  یم 
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یَلاَعَت ِهّللا  یَلَع  ِحاَحْلِإْلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 52)

یِـصُْحت َال  َْفیَک  َو  ُهَتْقَلَخ ؟ َْتنَأ  اَم  یَِهلِإ -! اَی   - َْکیَلَع یَفْخَی  َْفیَک  َو  ِءاَمّـسلا ، ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْیَـش ٌء  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  يِّذلا  ُهّللا  اَی 
وُْجنَی َْفیَک  ْوَأ  َِکقْزِِرب ؟ ّالِإ  َُهل  َهاَیَح  َال  ْنَم  َْکنِم  َبُرْهَی  ْنَأ  ُعیِطَتْـسَی  َْفیَک  ْوَأ  ُهُّربَدـُت ؟ َْتنَأ  اَم  َْکنَع  ُبیِغَی  َْفیَک  ْوَأ  ُهَتْعَنَـص ؟ َْتنَأ  اَم 

َو َِکتَعاَِطب ، ْمُُهلَمْعَأ  ََکل  ْمُهُعَـضْخَأ  َو  َِکب ، ْمُهُمَلْعَأ  َکـَل  َکـِْقلَخ  یَـشْخَأ  َکَناَْحبُـس ! َکِْـکُلم ؟ ِْریغ  ِیف  َُهل  َبَهْذَـم  اـَل  ْنَم  َکـْنِم 
َْسَیل َو  َکَلُـسُر ، َبّذَـک  َو  َکـِب ، َكَرْـشَأ  ْنَم  َکَناَْطلُـس  ُصُْقنَی  اـَل  َکَناَْحبُـس ! َكَْریَغ ، ُدـُبْعَی  َوُه  ُُهقُزَْرت َو  َْتنَأ  ْنَم  َکـْیَلَع  ْمُُهنَوـْهَأ 
اَْینّدلا ِیف  ُرّمَُعی  َال  َو  َكَْریَغ ، َدَبَع  ْنَم  َُکتوُفَی  َال  َو  َِکتَرْدُِقب ، َبّذَـک  ْنَم  َْکنِم  ُِعنَتْمَی  َال  َو  َكَْرمَأ ، ّدُرَی  ْنَأ  َكَءاَضَق  َهِرَک  ْنَم  ُعیِطَتْـسَی 

.َكَءاَِقل َهِرَک  ْنَم 

َو َکَناَْطلُس ! َرَْهقَأ  َو  َکَنْأَش ! َمَظْعَأ  اَم  َکَناَْحبُس !
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52

راگدرورپ زا  اضاقت  رد  رارصا 

دوخ وت  هک  یلاح  رد  نم  يادخ  يا  وت  رب  دشاب  ناهنپ  هنوگچ  تسین و  ناهنپ  شدید  زا  نامسآ  نیمز و  رد  زیچ  چیه  هک  ییادخ  يا 
هک یلاح  رد  دنشاب  بیاغ  وت  زا  هنوگچ  ای  يا و  هداد  لکش  نآ  هب  هک  یلاح  رد  ینادن  ار  نآ  شرامـش  هنوگچ  يا و  هدیرفآ  ار  اهنآ 

دبای تاجن  وت  زا  هنوگچ  ای  تسوت و  يزور  هب  هتـسباو  شا  یگدنز  هک  یـسک  دزیرگب  وت  زا  هنوگچ  ای  يا و  هدومرف  ریبدت  ار  نآ  وت 
.تسین شیارب  یهار  وت  تکلمم  زج  رد  هک  یسک 

هب تناگدنب  نیرت  هدننک  لمع  دشاب و  هتشاد  وت  هب  تبسن  يرتشیب  تیشخ  فوخ و  هک  تسا  یـسک  تناگدنب  نیرت  هاگآ  وت ! یهّزنم 
یگدـنب ار  وت  ریغ  وا  یهد و  یم  شا  يزور  وت  هک  تسا  یـسک  نآ  وت  دزن  اهنآ  نیرت  تخبدـب  تساهنآ و  نیرت  عضاخ  تتاروتـسد 

.دنک یم 

وت یعطق  مکح  زا  هکنآ  دـهاک و  یمن  تتنطلـس  زا  دـنک  یم  بیذـکت  ار  تناربماـیپ  دـشارت و  یم  کیرـش  تیارب  هکنآ  وـت ! یهّزنم 
زج هکنآ  دراد و  زاب  وت  زا  ار  دوخ  تسین  رداق  دیامن  یم  بیذـکت  ار  تتردـق  هکنآ  دـنک و  در  ار  تنامرف  تسین  رداق  دراد  تهارک 

.درک دهاوخن  ینالوط  رمع  ددنسپ  یمن  تمایق  رد  ار  ترادید  هک  یسک  دبای و  ییاهر  وت  فرصت  زا  دناوت  یمن  دتسرپ  یم  ار  وت 

.تسا ذفان  تنامرف  دیدش و  تتردق  هنارهاق و  تا  هطلس  تسا و  گرزب  وت  نأش  ردق  هچ  وت ! یهّزنم 
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َو ِتْوَْملا ، ُِقئاَذ    ٌ ّلُک َو  َِکب ، َرَفَک  ْنَم  َكَدّـحَو َو  ْنَم  َتْوَْملا  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َْتیَـضَق  َکَناَْحبُـس ! َكَْرمَأ .! َذَْـفنَأ  َو  َکَتُّوق ! ّدَـشَأ 
َو ََکباَتِک ، ُْتِلبَق  َو  َکَلُـسُر ، ُْتقّدَـص  َو  َِکب ، ُْتنَمآ  .ََکل  َکیِرَـش  َال  َكَدْـحَو  َْتنَأ  ّالِإ  ََهلِإ  َال  َْتَیلاَعَت  َتْکَراَبَتَف َو  َْکَیلِإ ، ٌِرئاَص    ٌ ّلُک

اَنَأ َياَیاَطَِخب ، ًاّرِقُم  ِیْبنَِذب ، ًافِرَتْعُم  ِیلَمَِعل ، اّلِقَتْـسُم  یِْـسمُأ  ُِحبْـصُأ َو  ّینِإ  ّمُهّللا  .َكاَوِس  َدَـبَع  ْنّمِم  ُْتئَِرب  َو  َكِْریَغ ، ٍدُوبْعَم  ّلُِکب  ُتْرَفَک 
ِلوُِطل ٌهَیِهَال  ُهُسْفَن  ْنَم  َلاَؤُس  َيَالْوَم  اَـی  َکـُلَأْسَأَف  .ِیْنتَمَرَح  ِیتاَوَهَـش  َو  ِیناَدْرَأ ، َياَوَه  َو  ِینَکَلْهَأ ، ِیلَمَع  ٌلـِیلَذ ، یِـسْفَن  یَلَع  ِیفاَرْـسِِإب 

َو ُلَمَْألا ، ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْدَق  ْنَم  َلاَؤُس  .ِْهَیلِإ  ٌِرئاَص  َوُه  اَِمل  ٌلِیلَق  ُهُرِْکف  َو  ِْهیَلَع ، ِمَعّنلا  ِهَْرثَِکب  ٌنُوتْفَم  ُُهْبلَق  َو  ِِهقوُرُع ، ِنوُکُِـسل  ٌِلفاَغ  ُُهنَدـَب  َو  ِِهلَمَأ ،
َال َو  َكُْریَغ ، َُهل  ّبَر  اـَل  ْنَم  َلاَؤُس  ِِهتَئیِطَِخب ، َفَرَتـْعا  َو  َُهبُونُذ ، َرَثْکَتْـسا  ِنَم  َلاَؤُس  ُلَـجَْألا ، ُهّلَظَأ  َو  اَْینّدـلا ، ُْهنِم  ْتَنَکْمَتْـسا  َو  يَوَْهلا ، ُهَنَتَف 

َکِمْـسِاب َو  َکِْقلَخ ، ِعیِمَج  یَلَع  ِبِجاَْولا  َکّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یَِهلِإ ! .َْکَیلِإ  ّالِإ  َْکنِم ، َُهل  َأَْجلَم  َال  َو  َْکنِم ، َُهل  َذـِْقنُم  َال  َو  َکـَنوُد ، َُهل  ِّیلَو 
َیّلَُـصت ْنَأ  یَنْفَی ، َال  ُلوُحَی َو  َال  َو  ُّریَغَتَی ، َال  یَْلبَی َو  َال  يِذـّلا  ِمیِرَْکلا ، َکِهْجَو  ِلاَلَِجب  َو  ِِهب ، َکَّحبَُـسی  ْنَأ  ََکلوُسَر  َتْرَمَأ  يِذـّلا  ِمیِظَْعلا 

ْنَأ َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع 

356 ص :

هیداجس هکرابم  هفیحص  همجرت  لماک و  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 378زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


هزم یگمه  دنـشاب و  رفاک  وت  هب  هچ  دننادب و  اتکی  ار  وت  هچ  يا ، هدرک  هدارا  تاقولخم  عیمج  يارب  ار  گرم  یعطق  مکح  وت ! یهّزنم 
ییاـتکی و وت  .تسین  ییادـخ  وت  زج  يرترب و  دـیواج و  وت  سپ  .دـندرگ  زاـب  تیوس  هب  هرـسکی  یگمه  دیـشچ و  دـنهاوخ  ار  گرم 

.دوب دهاوخن  تیارب  یکیرش 

یگدنب ارت  ریغ  هک  ره  زا  مدش و  رفاک  وت  زا  ریغ  ییادخ  ره  هب  متفریذپ و  ار  تباتک  مدرک ، قیدصت  ار  تناربمایپ  مدروآ ، نامیا  وت  هب 
.متسج يرازیب  درک 

اهلا .منک  یم  رارقا  شیوخ  يایاطخ  هب  مراد و  فارتعا  مهانگ  هب  تسا ، مک  ملامعا  هک  یلاح  رد  منک  یم  ماـش  حبـص و  اراـگدرورپ 
هدوـمن مورحم  ارم  متاوهـش  هدوـمن و  هدارا  ارم  مسفن  ياوـه  هدرک  كـاله  ارم  میاـهراک  ملیلذ ، شیوـخ  سفن  هب  ملظ  رطاـخ  هب  نم 

.تسا

هب شندب  هدنام و  هرهب  یب  شینالوط  ياهوزرآ  رطاخ  هب  هک  یـسک  تلئـسم  دننامه  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  نم  يالوم  يا  نیاربانب 
هدش و هنتف  راتفرگ  هتـشگ  شبیـصن  هک  یناوارف  ياه  تمعن  رطاخ  هب  شلد  هدـنام و  لفاغ  ترخآ  ناهج  هب  تبـسن  یتوافت  یب  تلع 

.تسا مک  ددرگ  یم  زاب  شیوس  هب  هک  هچنآ  يارب  شرکف 

وا رب  گرم  هتخاس و  دوخ  ریـسا  ار  وا  ایند  هتخاس و  راتفرگ  ار  وا  سفن  ياوه  تفای و  طلـست  وا  رب  وزرآ  هک  یـسک  تلئـسم  دـننامه 
.تسا هتخادنا  هیاس 

.دنک یم  فارتعا  شیوخ  يایاطخ  هب  هدش و  دایز  شناهانگ  هک  یسک  تلئسم  دننامه 

رب یهاگهانپ  وت و  زا  وا  يارب  یشخب  تاجن  تسین و  شیارب  وت  ریغ  یتسرپرس  درادن و  وت  ریغ  يراگدرورپ  هک  یسک  تلئسم  دننامه 
.دشاب یمن  تیوس  هب  زج  وت  زا  وا 

حیبست ار  وت  مان  نادـب  ات  يداد  نامرف  ار  تلوسر  هک  تگرزب  مان  هب  تسا و  بجاو  تاقولخم  همه  رب  هک  تدوخ  قح  هب  نم  يادـخ 
دمحم رب  مهاوخ  یم  وت  زا  دریذپ  یمن  یتسین  لاح و  رییغت  دش و  یمن  نوگرگد  هدوسرف و  هک  تراوگرزب  تاذ  یگرزب  هب  دـیوگ و 

.یتسرف دورد  وا  لآ  و 
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، ِّرفَأ َْکَیلِإَف  َِکتَمْحَِرب ، َِکتَماَرَک  ْنِم  ِرِیثَْکلِاب  ِینَِیْنُثت  ْنَأ  َو  َِکتَفاَخَِمب ، اَْینّدلا  ِنَع  یِسْفَن  َیّلَُست  ْنَأ  َو  َِکتَداَبِِعب ، ْیَـش ٍء  ّلُک  ْنَع  ِینَِینُْغت 
َْکیَلَع َو  ُنِموُأ ، َِکب  َو  ُنیِعَتْسَأ ، َكاّیِإ  َو  ُِقثَأ ، َِکب  َو  ُأَْجلَأ ، َْکَیلِإ  َو  وُعْدَأ ، ََکل  َو  وُجْرَأ ، َكاّیِإ  َو  ُثیِغَتْسَأ ، َِکب  َو  ُفاَخَأ ، َْکنِم  و 

.ُلِّکتَأ َکِمَرَک  َكِدوُج َو  یَلَع  َو  ُلّکََوتَأ ،
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تمارک ییامن و  رذحرب  ایند  یتسود  زا  ار  سفن  تدوخ  زا  سرت  هلیسو  هب  يزاس و  زاین  یب  يزیچ  ره  زا  تا  یگدنب  طسوت  هب  ارم  و 
.ینادرگ ملاح  لماش  ار  تناوارف  تمحر  و 

یم هانپ  تیوس  هب  مناوخ و  یم  ارت  مراودـیما و  وت  هب  میاـمن و  یم  هثاغتـسا  وت  هب  مسرت و  یم  وت  زا  منک و  یم  رارف  تیوس  هب  ایادـخ 
.میوج یم  لکوت  تمرک  دوج و  رب  مروآ و  یم  نامیا  وت  هب  مهاوخ و  یم  کمک  وت  زا  طقف  مراد و  نانیمطا  وت  هب  مرب و 
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ّلَج ّزَع َو  ِهّلِل  ِلّلَذّتلا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 53)

ْنَع ُّریَحَتُْملا  ِیتَئیِطَخ ، ِیف  ُدّدَرَتُْملا  ِیلَمَِعب ، ُنَهَتْرُْملا  ِیتـِّیلَِبب ، ُریِـسَْألا  اـَنَأَف  ِیل ، َهّجُح  ّّتت  ؛ إَـلَف ِیَتلاَـقَم ، ْتَعَطَْقنا  َو  ِیبُونُذ ، ِیْنتَمَْحفَأ  ّبَر 
.ِیب ُعَطَْقنُْملا  يِدْصَق ،

ُْتأَرَتْجا ٍهَأْرُج  ّيَأ  َکَناَْحبُـس ! .َكِدْعَِوب  َنیّفِخَتْـسُْملا  َْکیَلَع ، َنیّرَجَتُْملا  ِءاَیِقْـشَْألا  َِفقْوَم  َنِیِبنْذُْملا ، ِءّالِذَْألا  َِفقْوَم  یِـسْفَن  ُْتفَقْوَأ  ْدَـق 
یَلَع َِکناَسْحِِإب  ِیلْهَج َو  یَلَع  َکِْملِِحب  ْدُـع  َو  یِمَدَـق ، َّهلَز  یِهْجَو َو  ّرُِحل  ِیتَْوبَک  ْمَحْرا  َياـَلْوَم  یِـسْفَِنب ! ُتْرّرَغ  ٍریِْرغَت  ّيَأ  َو  َکـْیَلَع !

َو یِماّیَأ ، َداَفَن  َو  ِیتَْبیَـش ، ْمَحْرا  یِـسْفَن ، ْنِم  ِدَوَْقلِاب  ُنیِکَتْـسَأ  ِیتَیِـصاَن ، يِدَی َو  ِهِذَه  َو  ِیتَئیِطَِخب ، ُفِرَتْعُْملا  ِیْبنَذـِب ، ّرِقُْملا  اَنَأَف  ِیتَءاَسِإ ،
َو يِرْکِذ ، َنِیقُولْخَْملا  َنِم  یَحّما  َو  يَِرثَأ ، اَْینّدـلا  َنِم  َعَطَْقنا  اَذِإ  ِینْمَحْرا  َياـَلْوَم َو  .ِیتَـلیِح  َهِّلق  ِیتَنَکْـسَم َو  یِفْعَـض َو  ِیلَجَأ َو  َباَِرتـْقا 

َنِم ُْتنُک 
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53

راگدرورپ هاگشیپ  رد  ّللذت 

ورگ رد  مدوخ و  ياه  هدرک  ریـسا  نم  مرادـن و  دوخ  زا  عافد  يارب  یلیلد  هدـیدرگ و  عطق  منخـس  هدرک و  شوماخ  ارم  مناهانگ  اـهلا 
.ما هدنام  شیوخ  هار  رد  نادرگرس و  متسار  هار  زا  نتفر  نوریب  زا  ناربج و  میایاطخ  رد  مشیوخ و  لمع 

یخاتـسگ وت  رب  هک  یتخبدـب  ياه  ناسنا  هاـگیاج  رد  ما  هداد  ياـج  ناراـکهانگ  نـالیلذ و  هاـگیاج  رد  ار  شیوخ  سفن  اراـگدرورپ 
.دنا هدرمش  کبس  ار  تیاه  هدعو  دنا و  هدومن 

!؟ متشگ رورغم  شیوخ  سفن  رب  يرورغ  مادک  هب  مدومن و  یخاتسگ  وت  رب  یتأرج  هچ  هب  یهّزنم ! وت  ایادخ 

محرت نم  یبدا  یب  رب  تناسحا  هب  ما و  ینادان  رب  تیرابدرب  هب  نک و  محر  نم  هب  میاه  مدـق  شزرل  تروص و  اب  نداتفا  رب  نم  يالوم 
تهاـگرد هب  نم ، رـس  يولج  يوـم  تسد و  نیا  کـنیا  مفرتـعم و  میاـهاطخ  هب  منک و  یم  رارقا  شیوـخ  هاـنگ  هب  نم  هک  اریز  اـمرف 

.میامن یم  تمیلست  صاصق  يارب  ار  دوخ  منک و  یم  سامتلا 

.نک محر  ما  یگراچیب  یگدنامرد و  فعض و  مگرم و  یکیدزن  مرمع و  ياهزور  ندش  مامت  ما و  يریپ  رب  اهلا 

هلمج زا  ات  امرف  لیاز  تیاه  هدـیرفآ  نیب  زا  ار  مدای  نک و  محر  نم  رب  دـتفا  یم  ییادـج  اـیند  نم و  نیب  هک  عقوم  نآ  رد  نم  يـالوم 
.دنک یمن  دای  وا  زا  یسک  هک  مشاب  یناگدش  شومارف 
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اَی ِیلاَصْوَأ ، ْتَعّطَقَت  َو  ِیئاَضْعَأ ، ْتَقّرَفَت  َو  یِمْـسِج ، َِیَلب  اَذِإ  ِیلاَح  ِیتَروُص َو  ِّریَغَت  َْدنِع  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو  َیُِـسن ، ْدَـق  ْنَمَک  َنیّیِْـسنَْملا 
، يِرَدْصَم َِکئاّبِحَأ  ِیف  َو  یِِفقْوَم ، َِکئاَِیلْوَأ  َعَم  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  ْلَعْجا  َو  يِرْشَن ، يِرْـشَح َو  ِیف  ِینْمَحْرا  َيَالْوَم َو  ِیب ! ُداَُری  اّمَع  ِیتَْلفَغ 

.َنیَِملاَْعلا ّبَر  اَی  ِینَکْسَم ، َكِراَوِج  ِیف  َو 
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هدیـشاپ مه  زا  مدنب  دنب  دنوش و  یم  ادج  مه  زا  مندب  ياضعا  دـبای و  یم  رییغت  مندـب  متروص و  ربق  هناخ  رد  هک  یماگنه  نم  يالوم 
.تسا هدش  هدارا  نم  هرابرد  هچنآ  زا  نم  تلفغ  زا  ياو  يا  نک ، محر  نم  رب  دندرگ  یم 

رارق تنابحم  هاگیاج  رد  تئایلوا و  نیـشنمه  ارم  زور  نیا  رد  نک و  محر  نم  رب  تمایق  زور  رد  مرـشن  رـشح و  ماگنه  رد  نم  يالوم 
.نایناهج يادخ  يا  هد  میاج  تتمحر  راوج  رد  هد و 
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ِموُمُهْلا ِفاَشْکِتْسا  یِف  ُماَلّسلا  ِهْیَلَع  ِهِئاَعُد  ْنِم  َناَک  َو  ( 54)

ْفِـشْکا َو  یّمَه ، ْجُْرفا  َو  ٍدّـمَُحم ، ِلآ  ٍدّـمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  اَمُهَمیِحَر ، ِهَرِخآ َو  ْلا  اَْینّدـلا َو  َناَمْحَر  اَی  ّمَْغلا ، َفِشاَـک  َو  ّمَْهلا ، َجِراَـف  اَـی 
.ِیتِّیلَِبب ْبَهْذا  َو  ِینْرّهَط ، ِینْمِصْعا َو  ٌدَحَأ ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  اَی  ُدَمَص  اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی  .یّمَغ 

:« ُْلق َو  ٌدَحَأ ، ُهّللا  َوُه  ُْلق  َو  ِْنیَتَذّوَعُْملا ، َو  ّیِسْرُْکلا ، َهَیآ  ْأَْرقا  «َو 

َال َو  ًایّوَقُم ، ِهِفْعَِـضل  َال  َو  ًاثیِغُم ، ِِهتَقاَِفل  ُدِـجَی  َال  ْنَم  َلاَؤُس  ُُهبُونُذ ، ْتَُرثَک  َو  ُُهتُّوق ، ْتَفُعَـض  َو  ُُهتَقاَف ، ْتّدَتْـشا  ِنَم  َلاَؤُس  َُکلَأْسَأ  ّینِإ  ّمُهّللا 
ِذاَفَن ِیف  َنیِقَْیلا  ّقَح  ِِهب  َنَْقیَتْسا  ِنَم  ِِهب  ُعَْفنَت  ًانیِقَی  َو  ِِهب ، َلِمَع  ْنَم  ِِهب  ّبُِحت  اًلَمَع  َکـُلَأْسَأ  ِماَرْکِإـْلا  ِلاَـلَْجلا َو  اَذ  اَـی  َكَْریَغ ، ًاِرفاَـغ  ِِهْبنَذـِل 

َكَْدنِع اَمِیف  ْلَعْجا  َو  ِیتَجاَح ، اَْینّدلا  َنِم  ْعَْطقا  َو  یِسْفَن ، ِقْدّصلا  یَلَع  ِْضْبقا  َو  ٍدّمَُحم ، ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ّلَص  ّمُهّللا  .َكِْرمَأ 
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54

اه يراتفرگ  عفر  تساوخرد 

ارم ّمه  تسرف و  دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  ناهج  ود  ره  ترخآ و  ایند و  رد  هدـنیاشخب  يا  مغ ، هدـننک  رود  ّمه و  هدـننک  فرطرب  يا 
.نک لیاز  ارم  ّمغ  فرطرب و 

امن و ما  هزیکاپ  نک و  ظفح  ارم  .تسین  دننام  لثم و  شیارب  هدشن و  هدیئاز  هدیئازن و  هکنآ  يا  زاین و  یب  يا  دحا  دحاو و  يادـخ  يا 
.امرف فرطرب  ار  میراتفرگ 

لق سانلا و  برب  ذوعا  لق  قلفلا و  برب  ذوعا  لق  ياه  هروس  یـسرکلا و  هیآ  اعد  نیب  هک  دندومرف  روتـسد  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  )
:( وگب سپس  ناوخب و  ار  دحا  ُهللا  َوُه 

دننامه .تسا  هتـشگ  رایـسب  شناهانگ  فعـض و  شیورین  دش و  تخـس  وا  رب  یگدنز  هکنآ  دننامه  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  اهلاراب 
يا .دـبای  یمن  وت  زا  ریغ  يا  هدنـشخب  شهانگ  يارب  ییاناوت و  شفعـض  يارب  یـسردایرف و  شیراـتفرگ  يارب  هک  یـسک  تساوخرد 

ار یـسک  نآ  هلیـسو  هب  هک  ینیقی  يراد و  یم  تسود  تا  هدـنب  زا  هک  ار  یلمع  میوج  یم  تلئـسم  وت  زا  تمارک  تلالج و  بحاص 
.یهد یم  دوس  دسرب  نیقیلا  قح  هبترم  هب  وت  تساوخ  نایرج  رد  هک 

.نک اطع  ایند  رد  ار  متجاح  ناریمب و  تسا  تسرد  میاهراک  هک  یلاح  رد  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  اراگدرورپ  راب 
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، اَلَخ ْدَـق  ٍباَتِک  ّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  َو  اَلَخ ، ْدَـق  ٍباَتِک  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  .َْکیَلَع  ِلّکَّوتلا  َقْدِـص  ِیل  ْبَه  َو  َکـِئاَِقل ، َیلِإ  ًاـقْوَش  ِیتَبْغَر 
ِیف ِیتَبْغَر  ْلَعْجا  ّمُهّللا  .َْکیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  َلّکََوت  َو  َْکیَلَع ، َنِیلّکَوَتُْملا  َنیِقَی  َو  ََکل ، َنیِعِشاَْخلا  َهَداَبِع  َو  ََکل ، َنیِِدباَْعلا  َفْوَخ  َُکلَأْسَأ 
ْنِم ًاْئیَـش  ُهَعَم  ُكُْرتَأ  َال  اًلَمَع  َِکتاَضْرَم  ِیف  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  َکـِئاَِیلْوَأ ، ِهَبْهَر  َلـْثِم  ِیتَبْهَر  َو  ْمِِهِلئاَـسَم ، ِیف  َکـِئاَِیلْوَأ  ِهَبْغَر  َلـْثِم  ِیَتلَأْـسَم 
اَهِیف ِفاَع  َو  ِیتّجُح ، اَهِیف  یّنَّقل  َو  يِرْذُـع ، اَـهِیف  ْرِهْظَأ  َو  ِیتَبْغَر ، اَـهِیف  ْمِظْعَأَـف  ِیتَجاَـح  ِهِذَـه  ّمُهّللا  .َکـِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  َهَفاَـخَم  َکـِنیِد 

َو ًهَِبقاَع ، اَهِْریَِخب  ِیل  ِْضقاَف  اَهّلُک ، ِرُومُْألا  ِیف  ِیئاَجَر  ِیتَِقث َو  َْتنَأ  ُتْحَبْـصَأ َو  ْدَقَف  َكُْریَغ ، ٌءاَجَر  ْوَأ  ٌهَِقث  َُهل  َحَبْـصَأ  ْنَم  ّمُهّللا  .يِدَـسَج 
.َنیِرِهاّطلا ِِهلآ  یَلَع  یَفَطْصُْملا َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ٍدّمَُحم  اَنِدّیَس  یَلَع  ُهّللا  یّلَص  .َنیِمِحاّرلا َو  َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِنَتِْفلا  ِتاّلَضَم  ْنِم  ِینَّجن 
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.شخبب نم  هب  ار  تدوخ  هب  لّکوت  رد  تقادص  هد و  رارق  ترادید  هب  قوش  ار  ما  هتساوخ  يراد  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  اب  و 

هتـشون ما  هرابرد  هچنآ  رـش  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  منک و  یم  بلط  تسا  هتـشذگ  هدش و  هتـشون  نم  هرابرد  هک  ار  هچنآ  ربخ  ادنوادخ 
.تسا هتشذگ  هدش و 

ار تناگدنروآ  نامیا  لکوت  تناتـسآ و  هب  ناگدننک  لکوت  نیقی  تهاگرد و  نیعـشاخ  تدابع  تدباع و  ناگدـنب  فوخ  وت  زا  اهلا 
.منک یم  تساوخرد 

هد رارق  ناشیا  سرت  دننام  ار  مسرت  ناشتسج و  هلئسم  رد  تئایلوا  تبغر  دننامه  تدوخ  زا  نتسج  تلئـسم  رد  ارم  تبغر  اراگدرورپ 
.منکن كرت  ار  نآ  تاقولخم  زا  یکی  سرت  زا  ای  تنید و  ماکحا  زا  يزیچ  هب  هک  راداو  يراک  هب  تیاضر  هار  رد  ارم  و 

یهاوخرذع نآ  رد  امرف و  راکشآ  نآ  هرابرد  ار  مرذع  نک و  گرزب  نآ  هب  تبـسن  ار  متبغر  لیم و  سپ  نم  تجاح  دوب  نیا  اهلاراب 
.هد یتمالس  نومزآ  نیا  رد  ار  مندب  زومایب و  نم  هب  ار  لیلد  تجح و  هماقا  و 

رد نم  دیما  دامتعا و  دروم  وت  منک و  یم  حبص  متسین  هنوگنیا  نم  تسا  وت  ریغ  هب  شدیما  دامتعا و  دنک و  یم  حبـص  هک  یـسک  اهلا 
يا تتمحر  هلیـسو  هب  هدـننک  هارمگ  ياـه  هنتف  زا  اـمرف و  ررقم  مـیارب  ار  اـهراک  نآ  رد  يریخب  تبقاـع  سپ  .یتـسه  اـهراک  یماـمت 

تا و راگدرورپ  هدیزگرب  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  هد و  متاجن  نانابرهم  نیرت  نابرهم 
.داب شا  هزیکاپ  تیب  لها  رب 
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همتاخ

کی تسیب و  دـصراهچ و  رازه و  لوـالا  عیبر  متـشه  دادـماب  رد  هّیداجـس  لـماک  هفیحـص  ناور  همجرت  راـگدرورپ  مرک  فطل و  هب 
هل نیملاعلا  حاورا  یحور و  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجح  رصع  ماما  تماما  زاغآ  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زورلاس 

اعد و لـها  يارب  فیرـش  باـتک  نیا  ياـفرژ  رد  تقد  ندـناوخ و  رثا  رد  هک  يونعم  ياوه  لاـح و  هک  دـیما  دیـسر  ناـیاپ  هب  ءادـفلا 
ام قح  رد  دوب  باتک  نیا  رد  ریخ  ياعد  هچنآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دشاب و  رمتسم  دیآ  یم  تسد  هب  شدنلب  نیماضم  اب  تاجانم 
رد ار  یمارگ  نآ  ياعد  دنادرگ و  یضار  ام  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجـس  ماما  يالاو  سدقم و  حور  .دیامرف و  باجتـسم 

.دهد رارق  تباجتسا  هب  نیرق  ام  ترخآ  ایند و  یتخبکین 

عفرا مظاک  دیس 

368 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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